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Sammanfattning 

 
Jag har med hjälp av King-Fullerton modellen jämfört den effektiva marginalskatten på 

sparande och investeringar i realkapital. Jag har jämfört sparande i företagssektorn, där jag 

tittat på investeringar i aktiebolag, och bostadssektorn, där jag tittat på investeringar i egen 

villa, bostadsrättsfastighet och hyresfastighet från år 1985 till 2008. Resultaten visar att det 

nya och mer balanserade skattesystemet som infördes år 1991 innebar en sänkning av den 

effektiva marginalskatten för nästan samtliga sektorer i studien. Efter fastighetsskattens 

avskaffande år 2008 kommer incitamenten att spara i bostadssektorn öka kraftigt jämfört med 

investeringar i företagssektorn och det kommer att bli en tydlig snedvridning i skattesystemet. 

 

 

 

Nyckelord: Marginalskatt, kapitalkostnad, realkapital, avkastning, investeringar
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1. Inledning  
Under 1970- och 1980-talen var hushållens finansiella sparande mycket lågt. Under hela 

1970-talet visade sparandet negativa siffror och i samband med avregleringen av 

finansmarknaden i mitten av 1980-talet blev det ännu dystrare1. Hushållens sparande var 

felinriktat. Man valde att investera i improduktiva investeringar, som varaktiga 

konsumtionsvaror och konst, istället för samhällsnyttiga investeringar. En av orsakerna till 

detta ansågs vara det svenska skattesystemet2. Skattesystemet ska vara utformat så att det inte 

finns någon form av sparande eller investering som missgynnas eller diskrimineras men det 

fanns fortfarande sparformer som var mer gynnsamma än andra. Skattereformen som kom 

1991 innebar stora förändringar och ledde till dramatiska omsvängningar i sparincitament. 

Det blev mer lönsamt att spara i finansiella tillgångar och den likformiga kapitalbeskattningen 

som infördes innebar att det inte längre var förutbestämt till vilka kanaler hushållens sparande 

skulle gå. Reformen möjliggjorde flera olika placeringsalternativ vilket medförde stora 

samhällsekonomiska vinster3. Det som har skett fram tills idag är endast förändringar av vissa 

skattesatser men annars fungerar skattesystemet precis som tidigare. Däremot kommer det att 

ske en del förändringar år 2008. Regeringen har sagt att man vill slopa fastighetsskatten och 

istället införa en avgift för samtliga bostäder. Dessutom vill man också höja skatten på 

kapitalvinster. Förslag kommer att läggas fram i juni 2007. 

 

Jag kommer i den här studien att undersöka hur det svenska skattesystemet påverkar 

incitamenten att spara och investera i olika typer av realkapital. Jag kommer att jämföra 

sparande och investeringar i företagssektorn, där jag tittar närmare på aktiebolag, och 

bostadssektorn, där jag jämför bostadsformerna egen villa, bostadsrättsfastighet och 

hyresfastighet. Jag kommer att studera hur det har förändrats över tiden genom att titta på hur 

det såg ut år 1985 och 1991 och hur det ser ut idag, år 2007. Slutligen kommer jag att studera 

hur sparincitamenten kommer att påverkas av lagförändringen 2008. 

 

Syftet är att kartlägga hur sparande i realkapital kommer att påverkas av lagförändringen och 

undersöka om skattesystemet fortfarande kommer att vara neutralt eller om det förekommer 

några orättvisor. Ofta tittar man på den genomsnittliga skattebördan på kapitalvinster vilket 

kan ge en vägledning om hur företagen styr sina kassaflöden på grund av beskattningen. Detta 

                                                
1 Agell m.fl (2002)  
2 Agell � Södersten (1982) 
3 Agell m.fl (2002) 
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ger dock ett missvisande mått på incitamenten för sparande och investeringar som 

skattesystemet ger. Om man istället vill se hur incitamenten för ytterliga investeringar i 

realkapital påverkas måste man beräkna den marginella skatten på kapitalinkomster. Denna 

skatt kan inte bedömas direkt men den kan bestämmas genom beräkningar av 

kapitalkostnaden för investeringen. Detta gör det möjligt att beräkna skillnaden mellan 

avkastningen före och efter skatt på en investering, eller med andra den �skattekil� som 

systemet driver in mellan investeringens avkastning före skatt och spararens avkastning efter 

skatt. Den effektiva marginalskatten kan därmed beskrivas som skattekilen i förhållande till 

avkastningen före skatt4. 

 

Studien kommer att visa på hur den effektiva skattebelastningen skiljer sig åt beroende på hur 

man har finansierat investeringarna. För aktiebolagens del jämförs finansiering med lån, 

nyemission och återinvesterade vinster och för bostadssektorn jämförs finansiering med lån 

och eget kapital. Jag kommer också att undersöka hur den effektiva skattebelastningen för de 

olika investeringarna påverkas av inflationen. Jag kommer slutligen att presentera den 

effektiva marginalskatten för år 1985, 1991 och 2007 och visa hur de olika 

investeringsformerna kommer att påverkas av förändringarna i fastighetsskatten år 2008. 

 

Resultaten visar att det gamla skattesystemet över lag gynnade investeringar i egen villa 

finansierade med eget kapital. Det visar också att det nya skattesystemet som infördes år 1991 

innebar en sänkning av den effektiva marginalskatten för nästan samtliga sektorer i studien. 

Efter fastighetsskattens försvinnande syns det också tydligt att det är investeringar i bostäder 

med höga taxeringsvärden som kommer att gynnas. Ett av målen med 1991 års skattereform 

var att skapa ett rättvist skattesystem som inte gynnade någon särskild sektor, men med den 

lagförändring som kommer år 2008 så är det återigen på väg att bli en snedvridning i 

skattesystemet. 

 

Jag kommer i avsnitt 2 att beskriva närmare den teoretiska modell som används för att 

beräkna skattekilen och den effektiva marginalskatten. I avsnitt 3 följer en sammanfattning av 

de skatteregler som gäller för de olika sektorerna. Här ligger vikten bara på de regler som är 

relevanta för beräkningar av den effektiva marginalskatten. Vidare i avsnitt 4 kommer en 

presentation om hur kapitalkostnaden, p, beräknas och till sist i avsnitt 5 redovisas och 

                                                
4 Södersten (1993)  
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analyseras resultaten av beräkningarna av den effektiva marginalskatten för de olika 

realinvesteringarna. 

 

 

 

2. Den teoretiska modellen  

 
I detta avsnitt presenteras den så kallade King-Fullerton modellen som används för att 

undersöka hur det svenska skattesystemet påverkar incitamenten att spara och investera i 

realkapital5. Som tidigare nämnt är den effektiva marginalskatten ett mått på den kil som 

skattesystemet lägger in mellan avkastningen före skatt på en realinvestering och 

avkastningen efter skatt för spararen. För att kunna beräkna dessa skattekilar måste en del 

förenklade antaganden göras6, bland annat att bolagen till fullo kan utnyttja de fördelar och 

avdragsmöjligheter som finns i skattelagstiftningen7. Vidare antas också att man bortser från 

risk och antar att spararen har samma krav på ersättning oavsett om sparandet går till företaget 

i form av eget eller främmande kapital.  

 

När det gäller sparande i aktier utgörs sambandet mellan spararen och det företag som 

investerar i realkapital av den ersättning som företaget måste betala för de finansiella resurser 

i form av lån eller eget kapital som krävs för att finansiera investeringarna. Denna ersättning 

bestäms utifrån att spararen har möjligheter att investera i andra alternativ där den nominella 

avkastningen efter skatt är i(1-m), i är den nominella marknadsräntan och m är spararens 

marginalskatt. Spararens reala avkastning efter skatt kan tecknas som  

                  πs -m)-i(1=                                                (1) 

där π  betecknar inflationstakten8.  

 

Känner man till hur bland annat företagens nettovinstbeskattning är utformad kan man 

beräkna den reala avkastningen p före skatt som ett investeringsprojekt måste ge för att 

                                                
5 King-Fullerton (1984), Den svenska delen av studien presenteras i Södersten � Lindberg (1983) 
6 Agell � Södersten (1982) 
7 Öberg (2003) 
8 Agell � Södersten (1982) 
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spararna ska få en nominell avkastning efter skatt som är i(1-m). p kallas också för 

kapitalkostnaden och betecknas  

                                                              δMRRp -=                                                 (2) 

där MRR är bruttoavkastningen och δ  den ekonomiska avskrivningen9. Uttrycket för 

bruttoavkastningen kommer att preciseras närmare i avsnitt 4. Spararen förser alltså företaget 

med finansiella medel i form av eget kapital eller lån. Företaget investerar i sin tur resurserna i 

realkapital som resulterar i en avkastning som kommer aktieägarna och finansiärerna till 

godo. I frånvaro av beskattning får spararen därmed samma avkastning som företaget får på 

sina investeringar10.  

      

Med hjälp av ekvationerna (1) och (2) är det möjligt att mäta storleken på den �kil� som 

skattesystemet driver in mellan avkastningen före skatt på ett investeringsobjekt och 

avkastningen efter skatt på det sparande som krävs för finansieringen av investeringen11: 

s-= pw                                                    (3) 

Givet denna skattekil kan man beräkna den effektiva marginalskatten definierad som 

skattekilen i förhållande till avkastningen före skatt12: 

p
p

t
s-

=  (4) 

 

För att kunna beräkna skillnaden i avkastningen för p, r och s är det nödvändigt att bestämma 

ett fast värde för en av parametrarna och sedan beräkna värdena för de andra två. Med ett 

bestämt värde på p ger beräkningarna en bättre bild av hur skatteeffekterna blir för olika 

potentiella investerare. Beräkningar med bestämt r ger istället en bättre bild om man vill veta 

hur stor del av inkomsten som försvinner i skatt13. Det tredje alternativet, med bestämt värde 

på s, förutsätter att den reala avkastningen efter skatt är densamma oavsett investering14.  

I den här studien används som nämnts ett bestämt värde på den reala marknadsräntan, r. 

 

Den här modellen är användbar även för andra typer av realinvesteringar, som till exempel 

investeringar i bostadssektorn. 

                                                
9 King � Fullerton (1984) 
10 Agell � Södersten (1982) 
11 Lindberg � Södersten (1983) 
12 Agell � Södersten (1982) 
13 King � Fullerton (1984) 
14 Agell � Södersten (1982) 
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Det finns flera uppfattningar om huruvida räntenivån förändras i takt med att inflationen 

ändras men för att göra en tydlig jämförelse väljer jag att anta att marknadsräntan i frånvaro 

av inflationen, r, är tre procent och ses som en konstant i kommande beräkningar. Den 

nominella marknadsräntan bestäms av två olika samband: 

)-1(
+=

mα
π

ri    (5) 

där α  antar värdet 1 eller 0 i kalkylerna. 

Det första sambandet då α  = 1 innebär alltså att spararens reala avkastning efter skatt blir 

oberoende av inflationen15. Det andra sambandet när α  = 0 innebär att den reala 

marknadsräntan blir oberoende av inflationstakten, medan spararens reala avkastning efter 

skatt blir lägre för högre inflation16. 

 

 

3. Skatteregler 

I detta avsnitt presenteras de regler som gäller för beskattning av avkastningen från 

realinvesteringar inom företagssektorn, för aktiebolag, och inom bolagssektorn, för villor, 

bostadsrättsfastigheter och hyresfastigheter. Eftersom studien jämför åren 1985, 1991, 2007 

och 2008 kommer jag här att beskriva hur regelverket ser ut för respektive år. Jag kommer 

även att göra en del egna beräkningar för att få fram värden på alla skatteparametrar som 

senare används för beräkningarna av den effektiva marginalskatten. 

 

För bostadssektorn gäller att taxeringsvärdet på bostaden syftar till att motsvara 75 procent av 

marknadsvärdet för samtliga år. När man ser tillbaka på tidigare år så var dock 

taxeringsvärdet egentligen 65 procent av marknadsvärdet år 1985 och 50 procent år 1991, 

men för att kunna göra en rättvis jämförelse mellan skattereglerna för respektive år antas 

taxeringsvärdet vara 75 procent av marknadsvärdet samtliga år. 

 

 

                                                
15 Detta kan uttryckas som π

mα
mπ

mrπmis -
-1

)-1(
+)-1(=-)-1(=   

16 Detta uttrycks genom πmmπmπrπmis -)-1r(=-)-1)(+(=-)-1(=  
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Aktiebolag 

 

Skatteregler 1985 

År 1985 var den statliga bolagsskatten 52 procent. Skatterna påverkades också av de regler 

som gällde för investeringsfondsystemet. Tanken bakom detta system var att förmå företagen 

att spara vinsterna från högkonjunkturer och använda dessa under lågkonjunkturer. Varje år 

kunde företagen fördela upp till 50 procent av sina vinster i investeringsfonder. Dessa 

placeringar var skattefria och genom att företagen fick göra avdrag på sina beskattningsbara 

vinster med det belopp som placerades i fonderna. Det fanns en underförstådd kostnad med 

dessa placeringar. Kostnaden var lika stor som den ränta man avstod ifrån på placeringarna 

som måste betalas till Riksbanken (år 1985 måste 75 procent av avsättningen betalas till 

Riksbanken.) plus den ökade skattekostnaden till följd av de förlorade skattemässiga 

avskrivningarna på tillgångar som finansierades av investeringsfonderna. När man räknar med 

effekterna av investeringsfonderna blir den effektiva skattesatsen, IFτ , ett viktat medelvärde 

av den lagstadgade skattesatsen och kostnaden av placeringen i investeringsfonderna (IF): 

     fz+f)-(1= ττ IF ,    (6) 

där f är den del av vinsten som placeras i investeringsfonder. Delen (1-f) beskattas med 

skatten τ  men f medför också en indirekt kostnad z. z är alltså nuvärdet av den ökade 

skattekostnaden till följd av förlorade avskrivningar17. Den effektiva bolagsskatten, IFτ , som 

bestäms av ekvation (5) var 41 procent år 1985 beräknat vid 5 procents inflation, jämfört med 

den formella skattesatsen, τ , som var 52 procent. 

      

Bolagsbeskattningen i Sverige följer det så kallade klassiska systemet där bolagets vinster 

beskattas två gånger, först får företagen beskatta sina vinster och sedan får aktieägarna 

beskatta utdelningarna.  

      

När det gäller investeringar i maskiner har företagen rätt att skriva av 30 procent av 

anskaffningskostnaderna per år18. Notera att det är skillnad på skatteavskrivningar och 

ekonomiska avskrivningar där skatteavskrivningarna normalt får göras i snabbare takt än de 

ekonomiska. 

      
                                                
17 Öberg (2003) 
18 Öberg (2003) 
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Reglerna för beskattning tillät företagen att skjuta upp skatterna vilket kan ses som ett sätt att 

finansiera företaget, ett slags räntefritt lån från staten. För att kunna bedöma den totala 

skattebördan måste man även ta hänsyn till den skatt som hushållen, det vill säga aktieägarna, 

betalar på sina investeringar. Den genomsnittliga marginalskatten på utdelningar, 

kapitalvinster och ränteinkomster var 57 procent19 och baseras på information om svenska 

hushålls inkomster. Jag använder samma skattesats som används i King-Fullertons 

beräkningar (1984) samt i beräkningar av Öberg (2003). År 1985 beskattades endast 40 

procent av den nominella vinsten om man hade haft tillgångarna i mer än två år vilket gör att 

den genomsnittliga marginalskatten på kapitalvinster alltså var 0,4 * 0,57. I Sverige beskattas 

vinsten först i samband med försäljning av tillgångarna. Vid kommande beräkningar av 

kapitalkostnaden för investeringarna används ett uttryck för kapitalvinstskatten som ett mått 

på beskattningen av den löpande värdeförändringen20. Denna effektiva kapitalvinstskatt 

härleds i appendix 1 och beräknades 1985 till 13 procent vid 5 procents inflation. 

 

Skatteregler 1991 

Den svenska skattereformen innebar en rad väsentliga förändringar i skattesystemet både för 

företagen och för hushållen. Den blev en bredare skattebas och skatteavdragen minskades ner 

för att kunna kompensera de sänkta skattenivåerna. Ytterligare inkomster kom också från 

utökningen av mervärdesskatten. Den statliga bolagsskatten sänktes till 30 procent och 

investeringsfondsystemet avskaffades. Istället introducerades skatteutjämningsreserven som 

tillät företagen att placera en begränsad del av vinsten i skattefria fonder. 

Skatteutjämningsreserven innebar att man kunde göra avdrag för 30 procent av kostnaden för 

eget kapital och den var avsedd för att utjämna kostnaderna mellan olika 

finansieringsalternativ. Skattereformen innebar även en del förändringar för hushållen. Det 

nya systemet kombinerade en progressiv beskattning på arbetsinkomst och en enhetstaxa på 

30 procent på utdelningar, kapitalvinster och ränteinkomster. En annan förändring var också 

att kapitalvinsterna beskattades till 100 procent jämfört med 40 procent som det var innan21. 

Den effektiva kapitalvinstskatten beräknas enligt appendix 1 till 16 procent vid 5 procents 

inflation. 

 

 
                                                
19 Eftersom målet med studien är att mäta hur olika skatteeffekter påverkar olika investeringsprojekt är storleken 
på den här skatten av mindre vikt. 
20 Öberg (2003) 
21 Öberg (2003) 
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Skatteregler 2007 

Skatteutjämningsreserven avskaffades redan 1993 och bolagsskatten sänktes från 30 procent 

till 28 procent. Istället infördes möjligheten att göra avsättningar på upp till 25 procent av 

årsvinsten till en periodiseringsfond. Företagen ska därigenom kunna jämna ut 

skattebelastningen mellan bra och dåliga år. En avsättning till en periodiseringsfond får finnas 

kvar i företaget i högst sex år som obeskattad reserv, sedan måste den återföras till 

beskattning22.     

Den effektiva bolagsskatten kan beräknas med följande ekvation: 

       µPF eτττ -625,0+75,0=         (7) 

där µ är diskonteringsräntan. Uttrycket säger att tre fjärdedelar av överskottet beskattas direkt 

med skattsatsen τ  och en fjärdedel av överskottet kan skjutas upp i sex år för att sedan 

återföras till beskattning.  

 

En sammanställning av de olika skatteparametrarna för aktiebolag år 1985, 1991 och 2007 

presenteras i tabell 1. 

 

Tabell 1: Sammanställning av förändringen av skatteparametrarna för aktiebolag 
Skattebenämning 
 1985 1991 2007 

Statlig bolagsskatt  ( τ ) 0,52 0,30 0,28 

Effektiv bolagsskatt ( IFτ PFτ ) 0,41 0,30 0,25 

Skatt på utdelning ( dτ ) 0,57 0,30 0,30 

Skatt på ränteinkomster för hushåll (m) 0,57 0,30 0,30 

Ekonomisk avskrivning (  δ ) 0,12 0,12 0,12 

Skatt på kapitalvinster  ( STAT
cτ ) 0,23 0,30 0,30 

Effektiv skatt på kapitalvinster23 ( cτ )  0,13 0,16 0,16 

Källa: Öberg (2003), skatteverkets hemsida och författarens egna beräkningar. 

Egen villa 

 

Skatteregler 1985  

                                                
22 http://www.skatteverket.se/download/18.3d6c82f21107cfb119f80002734/29405.pdf 
23 Den effektiva kapitalvinstskatten är beräknad på fem procents inflation. 
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Beskattningen av egen villa sker enligt en schablonmetod där skattenivån bestäms utifrån 

värdet på villan. Schablonintäkten är satt för att motsvara en tänkt avkastning av villaboendet 
24. Jag kommer i kommande beräkningar för detta år anta att villaägarna tillhör den kategori 

som har en schablonintäkt på 2 procent av taxeringsvärdet, det vill säga de som har en villa 

med taxeringsvärde upp till 450 000 SEK. Eftersom taxeringsvärdet uppgick till 75 procent av 

marknadsvärdet blir den beskattningsbara intäkten därmed 1,5 procent av marknadsvärdet. 

Den genomsnittliga marginalskatten för villaägare uppgick till 57 procent så den totala skatten 

för schablonintäkten blir 0,86 procent25. Utöver schablonskatten tillkom en separat 

fastighetsskatt på 0,5 procent av en tredjedel av taxeringsvärdet. Detta är alltså 0,13 procent 

av marknadsvärdet26. Räntorna på bolånen kunde dras av mot en skatt på max 50 procent. För 

lånefinansierade villor fanns det även en så kallad minimiskatt som motsvarade 1,5 procent av 

taxeringsvärdet. Det var ett slags garanterat belopp som lades till den del av ägarens inkomst 

som gick till den kommunala inkomstskatten på 30 procent. Därmed blev minimiskatten 0,3 

procent av marknadsvärdet27. Villans marknadsvärde förväntas stiga med inflationen minus en 

ekonomisk avskrivning på 1,4 procent per år och jag antar vidare att villaägaren behåller 

villan i 15 år. Skatten på kapitalvinsten när ägaren säljer sin bostad, STAT
cVτ , var 57 procent och 

anskaffningskostnaden fick indexeras enligt KPI efter de fyra första åren av ägarskap. 

 

Precis som för aktiebolagen används ett mått på hur den löpande värdeförändringen beskattas, 

det vill säga den effektiva kapitalvinstskatten, och den beräknas enligt en modell som 

presenteras i appendix 2. Enligt den modellen blir den effektiva kapitalvinstskatten 0 vid 

beräkning på fem procents inflation28. 

 

 

 

Skatteregler 1991 

Vid skattereformen 1991 togs schablonbeskattningen och minimiskatten bort och istället 

infördes en ny fastighetsskatt på 1,2 procent av taxeringsvärdet. Den här nya skatten var olika 

för gamla och nya hus. Nybyggda hus beskattades inte under de första fem åren och under de 
                                                
24 Schablonintäkten var 2 procent för taxeringsvärdet mellan 0-450 000 SEK, 4 procent för taxeringsvärde 
mellan 450 000-600 000 SEK, 6 procent för taxeringsvärde mellan 600 000-750 000 SEK och 8 procent för 
taxeringsvärdet som överstiger 750 000 SEK. 
25 0,02*0,75*0,57 
26 1/3 * 0,75 * 0,005 
270,015 * 0,75 * 0,3 
28 Öberg (2003) 
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följande fem åren beskattades de med 0,6 procent. Först efter 10 år beskattades de med 1,2 

procent. Den effektiva fastighetsskatten kan beräknas till 0,3 procent av marknadsvärdet 

enligt modellen som presenteras i appendix 2.  

      

Skattereformen medförde också en enhetstaxa på 30 procent på kapitalvinster och 

ränteinkomster. Anledningen till detta var att man minskade avdragsvärdet för räntekostnader 

från 50 procent till 30 procent. Vid försäljning beskattades endast 50 procent av kapitalvinsten 

och den statliga skatten på kapitalvinster var därmed 15 procent. Dock fanns en begränsning 

så kapitalvinstskatten kunde vara max 9 procent av behållningen från försäljningen. 

      

Den effektiva kapitalvinstskatten beräknades på liknande sätt som för år 1985, men utan 

indexeringen av anskaffningsvärdet, enligt modellen som presenteras i appendix 2. 

Vid beräkningar med fem procents inflation blir den effektiva kapitalvinstskatten 4,6 procent 

år 199129.  

 

Skatteregler 2007 

Förändringarna som skett från 1991 är att fastighetsskatten har sänkts till 1 procent. För 

nybyggda villor gäller som tidigare att man inte betalar någon fastighetsskatt under de första 

fem åren och de följande fem åren betalar man 0,5 procent30.  

Den effektiva fastighetsskatten beräknas enligt samma modell som för år 1991 till 0,47 

procent av marknadsvärdet.     

      

Vid försäljning av en villa är nu två tredjedelar av vinsten skattepliktig med en statlig skatt på 

30 procent och därmed blir den effektiva kapitalvinstskatten 9,2 procent, beräknad enligt 

samma modell som för år 1991 som redovisas i appendix 2.     

 

 

 

Planerade förändringar år 2008 

Regeringen har planerat att slopa fastighetsskatten från och med 1 januari, 2008 och istället 

införa en fastighetsavgift på 4500 kr, dock högst 1 procent av taxeringsvärdet. Skattebortfallet 

kommer förutom avgiften att finansieras av att skatten på kapitalvinster höjs från 20 till 30 

                                                
29 Öberg (2003) 
30 http://www.skatteverket.se/blanketterbroschyrer/broschyr/info/296.4.39f16f103821c58f680007361.html 
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procent31. Skattelättnaden för nybyggda villor kommer med största sannolikhet att finnas kvar 

men det har i skrivandets stund inte kommit några besked från regeringen. 

 

Bostadsrättsfastigheter 

 

Skatteregler 1985 

I en bostadsrätt äger hushållet en del av föreningen och de har rätt att bo i en egen lägenhet. 

Bostadsrätterna beskattades, liksom villorna, vid den här tiden med schablonmetoden och 

schablonintäkten var här 3 procent av taxeringsvärdet. Med ett taxeringsvärde på 75 procent 

av marknadsvärdet motsvarar schablonintäkten 2,25 procent av marknadsvärdet. Denna intäkt 

beskattades med totalt 52 procent vilket gör att den totala skatten blir 1,17 procent av 

marknadsvärdet32. Medlemmarna i föreningen beskattas utifrån hur stor andel de äger i 

föreningen med avdrag för 50 000 kr. Även den personliga schablonintäkten var 3 procent av 

taxeringsvärdet och beskattades sedan med en marginalskatt på 57 procent. Den totala skatten 

för medlemmarna var därmed 1,28 procent av marknadsvärdet. Bostadsrättsföreningar med 

bolån kan göra räntavdrag mot skattesatsen 52 procent. För medlemmarna är ränteavdragets 

värde maximalt 50 procent33. 

      

1985 infördes också en fastighetsskatt på 1,4 procent av taxeringsvärdet, eller 1,05 procent av 

marknadsvärdet. Det är dock bara bostadsrättsföreningen som betalar fastighetsskatt � inte 

medlemmarna. Även här tillämpades minimibeskattning. Denna skatt var 0,3 procent av 

marknadsvärdet men tillämpades endast i de fall bostadsrätten var finansierad med lån. 

      

Kapitalvinstskatten tillämpades bara om man ägt bostaden i mer än fyra år och endast 25 

procent av vinsten var skattepliktig. Eftersom marginalskatten på inkomster var 57 procent 

blev skatten på kapitalvinster 14,25 procent34. Den effektiva skatten på kapitalvinster 

beräknades enligt samma modell som för villaägarna år 1985 som presenteras i appendix 2. 

 

                                                
31http://www.skatteverket.se/nyheterpressrum/skattenyheter/skattenyheter2007/20070424skattenyheter907den24

april2007.5.61589f801118cb2b7b280009931.html 
32 0,03*0,75*0,52  
33 Öberg (2003) 
34 Öberg (2003) 
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Skatteregler 1991 

Efter reformen 1991 beskattades bostadsrättsföreningen fortfarande enligt schablonmetoden 

som beskrivits för år 1985. Den statliga skatten på bostadsrätter sänktes till 30 procent vilket 

innebar att den totala skatten på schablonintäkterna blev 0,68 procent. För medlemmarna togs 

däremot schablonintäkterna bort. 

     

Vid försäljning beskattades 50 procent av kapitalvinsten och som nämnts tidigare innebar 

reformen en ny enhetstaxa med 30 procents skatt på kapitalvinster. Den totala 

kapitalvinstskatten blev därmed 15 procent och den effektiva skatten på kapitalvinster 

beräknas enligt appendix 2.  

     

Skatteavdraget för betalda räntor minskade till 30 procent och fastighetsskatten höjdes till 2,5 

procent av taxeringsvärdet. Nya regler innebar också att skatten för nybyggda bostadsrätter 

var noll procent under de första fem åren och 1,25 procent under de följande fem åren. Först 

efter tio år beskattades de med 2,5 procent35. Den effektiva fastighetsskatten blev därmed 1,5 

procent av marknadsvärdet beräknat enligt appendix 2. 

 

Skatteregler 2007 

För bostadsrättsföreningarna ska intäkterna av samtliga fastigheter fortfarande beräknas enligt 

schablonmetoden, det vill säga 3 procent av taxeringsvärdet. Den statliga inkomstskatten är 

28 procent för ekonomiska föreningar vilket innebär att schablonbeskattningen är 0,63 

procent av marknadsvärdet36.  

     

Vid försäljning är nu två tredjedelar av kapitalvinsten skattepliktig med en skattesats på 30 

procent och därmed blir skatten på kapitalvinster 20 procent37. Den effektiva skatten på 

kapitalvinster beräknas enligt appendix 2.  

      

Fastighetsskatten för bostadsrättsföreningar är, år 2007, 0,5 procent av taxeringsvärdet och 

den effektiva fastighetsskatten beräknas enligt appendix 2. För nybyggda bostäder gäller 

                                                
35 Öberg (2003) 
36 0,03*0,75*0,28 
37 http://www.skatteverket.se/download/18.2a9d99b2110b7fcf5c080006298/32106.pdf 
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samma regler som tidigare, det vill säga ingen fastighetsskatt de första fem åren och bara halv 

fastighetsskatt de följande fem åren38. 

 

Planerade förändringar till 2008 

Vid förändringen år 2008 kommer avgiften för bostadsrättsföreningar att vara 900 kr per 

bostad eller maximalt 0,4 procent av taxeringsvärdet. Skatten på kapitalvinster kommer att 

höjas från 20 till 30 procent39. Skattelättnaden för nybyggda fastigheter kommer troligen att 

fortsätta gälla. Regeringen vill också slopa schablonintäkten och ränteavdraget vilket innebär 

att bostadsrättsföreningarna enbart kommer att behöva redovisa sin sidoverksamhet, det vill 

säga inkomster och utgifter som inte hör till fastigheten40. 

 

 

Hyresfastigheter 

 

Skatteregler 1985 

För privatägda hyresfastigheter ser beskattningen annorlunda ut än för villor och 

bostadsrätter. Den beskattningsbara inkomsten består av hyresintäkter med avdrag för 

reparationskostnader, ränteutgifter och avskrivningar. För att hålla en konstant kvalitet antas 

att reparationerna sammanfaller med den ekonomiska avskrivningen. Nominella ränteutgifter 

är avdragsgilla till 100 procent och den marginella inkomstskatten är på 57 procent. 

Anskaffningskostnaden för hyresfastigheter skrivs av i skattesyfte med 1,5 procent per år och 

därmed är fastigheten helt avskriven efter 66,7 år. Fastighetsskatten var 2 procent av 

taxeringsvärdet vilket motsvarar 1,5 procent av marknadssvärdet. Skatten på kapitalvinster 

vid försäljning var 57 procent. Kapitalvinsten beräknas som skillnaden mellan 

försäljningspriset och anskaffningskostnaden som indexeras efter KPI efter de fyra första 

åren. Även här antas att ägaren behåller fastigheten i 15 år. Notera också att avskrivningarna 

som gjordes under perioden måste läggas till den taxerade inkomsten vid försäljningen41. Vid 

5 procents inflation beräknas den effektiva skatten på kapitalvinster enligt appendix 2 till 30 

procent. 

                                                
38 http://www.skatteverket.se/blanketterbroschyrer/broschyr/info/296.4.39f16f103821c58f680007361.html 
39http://www.skatteverket.se/nyheterpressrum/skattenyheter/skattenyheter2007/20070424skattenyheter907den24
april2007.5.61589f801118cb2b7b280009931.html 
40 Forsberg m. fl. (2006) 
41 Öberg (2003) 
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Skatteregler 1991 

Som nämnt tidigare infördes år 1991 en enhetstaxa på 30 procent på ränteinkomster och 

kapitalvinster. Vid försäljning beräknades kapitalvinsten utan den indexering på 

anskaffningskostnaden som tidigare gällt och avskrivningar och reparationskostnader lades 

tillbaka ovanpå den taxerade inkomsten. 90 procent av kapitalvinsten beskattades och därmed 

blev skatten på kapitalinkomster 27 procent. Den effektiva skatten på kapitalvinster 

beräknades enligt appendix 2. 

     

En annan förändring i lagstiftningen var att anskaffningskostnaden kunde skrivas av med 2 

procent per år, istället för 1,5 procent som det var innan. Detta medförde att fastigheterna var 

avskrivna redan efter 50 år. De nya skattereglerna innebar också skattelättnader för nybyggda 

fastigheter, precis som för villor och bostadsrätter. Under de första fem åren betalades ingen 

fastighetsskatt, under de följande fem åren var skatten 1,25 procent och därefter var skatten 

2,5 procent av taxeringsvärdet42. Den effektiva fastighetsskatten beräknas enligt appendix 2. 

 

 

 
Skatteregler 2007 

För hyresfastigheter gäller idag en fastighetsskatt på 0,5 procent av taxeringsvärdet och 

skattelättnaden för nybyggda fastigheter fungerar på samma sätt som tidigare. Den effektiva 

fastighetsskatten blir därmed 0,29 procent av marknadsvärdet. Samma avskrivningsregler 

gäller som för 1991, det vill säga avskrivning med 2 procent per år. 

 

Vid försäljning av en hyresfastighet är 90 procent av kapitalvinsten skattepliktig med 30 

procent vilket gör att skatten på kapitalvinster blir 27 procent43. Den effektiva skatten på 

kapitalvinster blir därför lika som för år 1991, 17 procent.  

 

 

Planerade förändringar till 2008 

De förändringar som regeringen vill göra till 2008 är att, precis som för bostadsrätter, införa 

en avgift på 900 kr per fastighet eller maximalt en avgift på 0,4 procent av taxeringsvärdet. 

Skattelättnaden för nybyggda fastigheter kommer troligen att finnas kvar men skatten på 
                                                
42 Öberg (2003) 
43 http://www.skatteverket.se/download/18.3d21d85f10922490e1080001155/31307.pdf 
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kapitalvinster kommer att höjas till 30 procent. I övrigt planeras inga förändringar för 

beskattningen av hyresfastigheter44. 

 

En sammanställning av de olika skatteparametrarna för bostadssektorn år 1985, 1991, 2007 

och 2008 presenteras i tabell 2.  

 

(Skattesatsen för den effektiva fastighetsskatten och den effektiva kapitalvinstskatten anges i 

tabellen med två olika värden. Det första värdet är beräknat med ett värde på den nominella 

marknadsräntan, i, där det tidigare beskrivna sambandet α= 1, gäller. För det andra värdet 

gäller sambandet α= 0) 

 

 

                                                
44 http://www.skatteverket.se/blanketterbroschyrer/broschyr/info/296.4.39f16f103821c58f680007361.html 
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Tabell 2: Sammanställning av förändringen av skatteparametrarna för bostadssektorn 
Skattebenämning 1985 1991 2007 2008 

Inkomstskatt (m) 0,57 0,30 0,30 0,30 

Minimiskatt   (G) 0,003 - - - 

Ekonomisk avskrivning (  δ ) 0,014 0,014 0,014 0,014 

Egen villa     

Ränteavdrag  ( Vm ) 0,50 0,30 0,30 0,30 

Fastighetsskatt 0,005 0,012 0,01 Max 4500 kr45 

Effektiv fastighetsskatt  ( VE ) 0,001 0,007 / 0,008 0,0058 /0,0065  

Skatt på schablonintäkt ( mθV ) 0,0086 - - - 

Skatt på kapitalvinster  ( STAT
cVτ )   0,57 0,15 0,20 0,30 

Effektiv skatt på kapitalvinster ( cVτ )   0 0,089 / 0,099 0,118 / 0,133 0,178 / 0,199 

Bostadsrättsfastighet     

Statlig skatt  ( BRτ ) 0,052 0,30 0,28 0,28 

Ränteavdrag  ( BRm ) 0,50 0,3 0,30 - 

Fastighetsskatt 0,014 0,025 0,005 Max 900 kr46 

Effektiv fastighetsskatt  ( BRE ) 0,01 0,015 / 0,016 0,0029 /0,0032 - 

Skatt på schablonintäkt  (föreningen) 

( BRBRτθ ) 

0,01 0,007 0,0063 - 

Skatt på schablonintäkt (medlem) 

( mθ M
BR ) 

0,01 - - - 

Skatt på kapitalvinster  ( STAT
cBRτ )   0,14 0,15 0,20 0,30 

Effektiv skatt på kapitalvinster ( cBRτ )   0 0,089 /0,099 0,118 / 0,133 0,178 / 0,199 

Hyresfastighet     

Fastighetsskatt 0,02 0,025 0,005 Max 900 kr47 

Effektiv fastighetsskatt  ( HRE ) 0,015 0,015 /0,016 0,0029 /0,0032 - 

Skatt på kapitalvinster  ( STAT
cHRτ )   0,57 0,27 0,27 0,30 

Effektiv skatt på kapitalvinster48
cHRτ )   0,30 / 0,35 0,22 / 0,24 0,22 / 0,24 0,24 / 0,26 

                                                
 
45 För villor med taxeringsvärde under 450 000 kr blir den marginella fastighetsskatten fortfarande 1 procent av 
taxeringsvärdet, men för villor med taxeringsvärden över 450 000 kr blir avgiften istället 4500 kr. 
46 För bostadsrättsfastigheter med taxeringsvärden under 225 000 kr blir den marginella fastighetsskatten 0,4 
procent av taxeringsvärdet, men för bostadsrättsfastigheter med taxeringsvärde över 225 000 kr blir avgiften 
istället 900 kr. 
47 För hyresfastigheter med taxeringsvärden under 225 000 kr blir den marginella fastighetsskatten 0,4 procent av 
taxeringsvärdet, men för hyresfastigheter med taxeringsvärde över 225 000 kr blir avgiften istället 900 kr. 
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Källa: Öberg (2003), skatteverkets hemsida och författarens egna beräkningar. 

 

 

4. Kapitalkostnaden vid investeringar i realkapital 

För att senare kunna beräkna den effektiva marginalskatten kommer jag här att redovisa 

beräkningarna av de avkastningar som de olika realinvesteringarna måste ge före skatt, den så 

kallade kapitalkostnaden, p. För bolagssektorn kommer jag som tidigare nämnt att titta på 

aktiebolag som investerar i maskiner där finansieringen sker med antingen lån, nyemission 

eller kvarhållna vinster. För investeringar i villor, bostadsrättsfastigheter och hyresfastigheter 

så jämförs finansiering med eget kapital och lån.  

 
 

Kapitalkostnad vid investering i aktiebolag 

Om ett aktiebolag planerar att investera i en ny maskin och finansieringen sker med lån, 

nyemission eller återinvesterade vinster, vad är då den lägsta avkastningen, p, som 

investeringen måste ge före skatt (men efter avskrivningar för åldrande och 

kapitalförslitningar) för att uppfylla finansiärernas avkastningskrav? 

 

Givet en viss diskonteringsränta, ρ , kan man bestämma den lägsta bruttoavkastningen, MRR 

som investeringen måste ge för att företaget ska tycka att den är värd att genomföra. 

                                      

            [ ]πδρ
τ

MRR -+
)-1(

A-1
=                                      (8) 

Genom att man därefter minskar bruttoavkastningen med den ekonomiska avskrivningen, δ , 

får man den lägsta nettoavkastningen som företaget kan acceptera för en marginell 

investering49:  

                                                           [ ] δπδρ
τ

p --+
)-1(

A-1
=             (9) 

                                                                                                                                                   
48 Effektiv skatt på kapitalvinst är beräknad på fem procents inflation. 
49 Lindberg � Södersten (1983) 
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där A är den diskonterade skatteminskningen som resultatet av skatteavskrivningen som 

minskar med takten a 50och π  betecknar inflationen. Detta uttrycker alltså företagets 

räntabilitetskrav före skatt på en maskininvestering. Modellen visar att ju högre 

skatteavskrivningen är desto lägre den effektiva kostnaden av investeringen vilket minskar 

kravet på avkastningen, p, som företaget måste tjäna. Samma gäller om bolagsskatten τ  ökar, 

det medför ökat krav på avkastning för företaget51. 

 

Räntabilitetskravet bestäms alltså av företagets diskonteringsränta ρ , vilken i sin tur beror av 

vilken finansieringskälla som företaget utnyttjar för sin investering. Om investeringen sker 

med lån måste avkastningen, p, före skatt vara så stor att företaget kan betala marknadsräntan, 

i, på lånet52. Eftersom ränteinkomster beskattas och räntorna på lånen är avdragsgilla blir 

diskonteringsräntan för lånefinansierade investeringar53: 

)-1(= τiρlån  (10) 

där τ  är bolagsskatten. 

 

Om den marginella investeringen istället finansieras med eget kapital i form av nyemission 

eller kvarhållna vinster bestäms diskonteringsräntan istället av marknadsräntan och ägarnas 

beskattning. Vid finansiering med nyemission blir diskonteringsräntan54: 

                     )
m-1
m-1

(=
d

iρNE  (11) 

där m är ägarnas marginella inkomstskatt och dm är marginalskatten på utdelningar. 

Investeringens avkastning efter avdragen vinstskatt är det belopp som tillfaller aktieägarna i 

form av utdelning. Aktieägaren betalar i sin tur skatt på utdelningen och den avkastningen 

som återstår ska då vara lika stor som avkastningen spararen kan få på alternativa placeringar, 

det vill säga i(1-m) för att de överhuvudtaget ska vara intresserade av att tillföra företaget 

pengar i form av nyemission55. 

 

                                                
50 A kan även uttryckas som  

)-1(+ τia
aτ

) 

51 Öberg (2003), Gäller vid finansiering med eget kapital. 
52 Agell � Södersten (1982) 
53 Lindberg � Södersten (1983) 
54 Lindberg � Södersten (1983) 
55 Agell � Södersten (1982) 
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Vid finansiering med återinvesterade vinster undviker man den dubbelbeskattning av 

vinsterna som blir vid finansiering med nyemission. Vinsten som återinvesteras måste dock 

resultera i en kursstegring på aktierna för att detta alternativ ska vara intressant för 

aktieägarna. När investeringar finansieras med nyemission får aktieägarna göra avdrag för 

inbetalt belopp vid kapitalvinstbeskattningen vilket de inte får göra vid självfinansierade 

investeringar. Detta innebär att företaget måste räkna med beskattningen av aktiernas 

kapitaltillväxt. Resultaten blir alltså att kapitalkostnaderna för investeringar med kvarhållna 

vinster ska motsvara aktieägarnas avkastningskrav efter skatt med hänsyn till den totala 

skattebelastningen för de återinvesterade vinsterna56. 

 
Vid finansiering med kvarhållna vinster gäller då istället diskonteringsräntan: 
 

             )
-1

m-1
(=

cτ
iρNE  (12) 

där cτ  är den effektiva marginalskatten på kapitalvinster 
 
 
 
 

Kapitalkostnad vid investering i egen villa 

 

Investeringar finansierade med lån 
 

Investeringar i egna hem finansierade med lån skiljer sig från investeringar i företag genom 

att avkastningen, p, inte representerar något kassaflöde. Istället kan man se p som den 

�nettohyra�, efter avdrag för driftskostnader och kapitalförslitning,  per investerad krona som 

ägaren måste debitera sig själv för att kunna betala marknadsräntan på insatt kapital. 

Nettohyran måste täcka den räntekostnad som netto efter skatt är )m-1( Vi . Vm  står alltså för 

den marginella skattesats som bestämmer räntekostnaden efter skatt. Vid finansiering med lån 

måste nettohyran också täcka minimiskatten som kommunen tar ut57. 

 
Nettohyran för investeringar i villa finansierade med lån år 1985 kan uttryckas enligt 
följande58:   
 

                )-(++++-)m-1(= VV δπτEGmθπip cVV  (13) 

                                                
56 Agell � Södersten (1982) 
57 Agell � Södersten (1982) 
58 Öberg (2003) 
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där )m-1( Vi är det nominella avkastningskravet efter skatt, m är den marginella 

inkomstskatten, mθV  är skatten på schablonintäkten, G är minimiskatten, VE är den effektiva 

fastighetsskatten och cVτ står för den effektiva skatten på kapitalvinster som beräknas enligt 

appendix 1. π  betecknar som tidigare inflationen och δ står för den ekonomiska 

avskrivningen. Notera att ränteavdraget, Vm , vid den här tiden var 50 procent, vilket kan 

jämföras med den marginella inkomstskatten för hushållen, m, som var 57 procent.  

 
 
 
Efter reformen 1991 och de nya skattelagar som den medförde kan uttrycket för 

kapitalkostnaden istället skrivas som59: 

 
    )-(++-)m-1(= V δπτEπip cVV   (14) 

 
där VE  är den nya fastighetsskatten som ersatte skatten på schablonintäkten och 
minimiskatten. 
 
   
 
Investeringar finansierade med eget kapital 
 
Om villaägaren istället finansierar sin investering med eget kapital kan han eller hon få 

avkastningen i(1-m) på sparandet. Denna avkastning är alltså alternativkostnaden för 

villainvesteringens finansiering. Nettohyran måste dessutom täcka schablonbeskattningen av 

villan och den förväntade framtida skatten på kapitalvinsten vid försäljning. Beskattningen av 

den kapitalvinst som uppstår då fastigheten slutligen säljs antas vara likvärdig med den tänkta 

beskattningen av den årliga förändringen i villans nominella marknadsvärde, det vill säga den 

effektiva kapitalvinstskatten, cVτ . Eftersom kapitalförslitningen är δ procent av 

marknadsvärdet och inflationen är π  procent kommer villans marknadsvärde förändras i 

takten δπ -( ). Den tillskrivna kapitalvinstskatten blir därför )-( δπτ cV per krona som 

investeras i villan60. 

 
 
Nettohyran för villan år 1985 kan därmed uttryckas som61: 

                                                
59 Öberg (2003) 
60 Agell � Södersten (1982) 
61 Öberg (2003) 



 23

 
)-(+++-)m-1(= V δπτEmθπip cVV  (15) 

 
där πi -)m-1(  står för den reala finansieringskostnaden och mθV  står för 
schablonbeskattningen.  
 
Efter de lagändringar som infördes 1991 ser uttrycket för kapitalkostnaden, eller nettohyran, 
ut enligt nedan62: 
 

   )-(++-)m-1(= δπτEπip cVV  (16) 
 

 
 

Kapitalkostnaden vid investering i bostadsrättsfastighet       
En nyinvestering i en bostadsrättsfastighet kan finansieras på tre olika sätt. Dels genom att 

föreningen finansierar investeringen med lån och dels genom att medlemmarna skjuter till 

lånat kapital, men det kan också finansieras av att medlemmarna skjuter till eget kapital. Valet 

av finansieringsform avgör de skattemässiga konsekvenserna av investeringen63. 

 

Investeringar finansierade med lån 

Bostadsrättsföreningen måste kräva en hyra av sina medlemmar, utöver driftskostnader, för att 

föreningen skall kunna betala schablonskatt och förränta och amortera långivarens kapital. 

Den minsta nettohyran som föreningen måste kräva av medlemmarna per investerad krona för 

att investeringen skall vara värd att genomföra kan också tolkas som kapitalkostnaden, p64. 

 

När investeringarna är finansierade med lån som bostadsrättsföreningen tar får vi följande 

uttryck för kapitalkostnaden65: 

 

                 )-(+++-)-1(= BRBR δπτEτθπτip cBRBRBR  (17) 

 

där πτi -)-1( BR  är den reala finansieringskostnaden och BRτθBR  är den kapitalkostnadshöjande 

effekten av schablonbeskattningen. BRE  är den effektiva fastighetsskatten och den sista 

termen är värdestegringen som beskattas med den effektiva kapitalvinstskatten. 

                                                
62 Öberg (2003) 
63 Agell � Södersten (1982) 
64 Agell � Södersten (1982) 
65 Öberg (2003) 
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När en medlem tar lån för att finansiera en investering i en bostadsrättsfastighet gäller vilken 

implicit hyra som krävs för att täcka medlemmens utgifter för räntor och amorteringar på 

lånet. Här måste man också ta hänsyn till den personliga schablonbeskattningen som gällde år 

198566. 

 

När det är medlemmarna i föreningen som har privata lån blir alltså kapitalkostnaden: 

 

           mθτθδπτEGπip M
BRBRcBRBR ++)-(+++-)m-1(= BRBR         (18) 

 

där πi -)m-1( BR  är den reala kapitalkostnaden för lånet, G är minimiskatten och VE är den 

effektiva fastighetsskatten. De två sista termerna i högerledet representerar den dubbla 

beskattningen på schablonintäkten, då både föreningen och medlemmarna betalade 

schablonskatt. 

 

Efter 1991 ändras dock modellen till följande: 

 

                                 )-(+++-)m-1(= BRBR δπτEτθπip cBRBRBR                           (19) 

 

eftersom medlemmarna i föreningen inte längre beskattas för schablonintäkter eller med 

någon minimiskatt. 

 

 

Investeringar finansierade med eget kapital 

När investeringarna finansieras med medlemmarna egna kapital motsvarar kapitalkostnaden 

den implicita hyra som föreningen skulle behöva kräva av medlemmarna i egenskap av 

konsumeter av bostadstjänster, för att medlemmarna som investerare ska kunna förränta sitt 

sparkapital67. 

 

                                                
66 Agell � Södersten (1982) 
67 Agell � Södersten (1982) 
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När investeringarna är finansierade med medlemmarnas egna kapital blir kapitalkostnaden 

därför68: 

 

                              )-(++++-)m-1(= BR δπτEmθτθπip cBRBR
M
BRBR  (20) 

 

Detta uttryck är nästan identiskt med modell (18) med undantag för minimiskatten samt den 

avdragsgilla skatten för räntekostnader. 

 

Efter 1991, då medlemmarna inte längre berörs av schablonintäkten, ser istället 

kapitalkostnaden ut enligt nedan: 

 

                  )-(+++-)m-1(= BR δπτEτθπip cBRBRBR   (21) 

 

 

 

Kapitalkostnaden vid investering i hyresfastighet 

 

Vid försäljning av en hyresfastighet läggs de ekonomiska avskrivningarna och 

reparationskostnaderna tillbaks ovanpå den beskattningsbara inkomsten. 

Reparationskostnaderna sammanfaller också med de ekonomiska avskrivningarna vilket gör 

att investeringens reala marknadsvärde hålls oförändrat. Fastighetsägaren får regelbundet in 

hyresinkomster, efter avdrag för driftskostnader men före avdrag för kapitalförslitning. Denna 

inkomst beskattas sedan löpande med den effektiva kapitalvinstskatten cHRτ 69. 

 

Vid investering i hyresfastighet ser uttrycket för kapitalkostnaden lika ut för finansiering med 

lån och eget kapital70:  

 

               
)-1(

+
)-1(

+
))-1(+)(-1(

+
))-1(+(

-)-)-1((
)-1(

1
=

m
E

m
πτ

miam
πam

mia
ami

πmi
m

p HRcHR       (22) 

 

                                                
68 Öberg (2003) 
69 Agell � Södersten (1982) 
70 Öberg (2003) 
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Den första termen, )-)-1(( πmi , är investerarens reala avkastningskrav som drivs upp av 

inkomstbeskattningen med 1/ )-1( m . Den andra termen tar upp de kapitalkostnadssänkande 

effekterna som ekonomiska avskrivningar och reparationsavdrag. Den tredje termen beaktar 

inflationseffekter via värdeminskningsavdrag. Eftersom inflationen kan urholka 

avskrivningarnas reala innebörd tenderar den att höja kapitalkostnaden.  
)-1( m

πτ cHR  står för 

kapitalvinstbeskattningens effekter på kapitalkostnaden och den sista termen står för den 

effektiva fastighetsskatten. 

 

 

 

5. Den effektiva marginalskatten 
 
Med hjälp av King-Fullertons modell har jag nu kunnat beräkna den effektiva marginalskatten 

och fått ett mått på hur stor skattekilen är mellan avkastningen före skatt på en investering, p, 

och avkastningen efter skatt för spararen, s. Resultaten av beräkningarna av den effektiva 

marginalskatten, 
p

p
t

s-
= , för investering i företagssektorn och bostadssektorn presenteras i 

tabell 3. Tabell 3 representerar huvudfallet för den här studien där den nominella 

marknadsräntan, i, bestäms då α  = 1. Tabell 4 visar vad den effektiva marginalskatten blir om 

den nominella marknadsräntan istället bestäms av sambandet då α = 0. 
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Tabell 3: Effektiva marginalskatten för investering i företagssektorn och bostadssektorn. 

(Den nominella marknadsräntan i är bestämd då α = 1) 

 

Real-
investering   Egen villa Bostadsrättsfastighet Hyresfastighet         Aktiebolag 

Finansierings-
källa Lån Eget 

kapital 
Lån 

(förening) 
Lån 

(medlem)
Eget 

kapital Lån Eget 
kapital Lån Ny-

emission 
Återinvesterade 

vinster 
Inflation         1985           

0 53,93 43,91 55,88 68,75 54,55 77,19 77,19 43,91 75,19 35,50 
2 58,39 43,91 50,54 64,11 44,55 82,33 82,33 69,14 83,63 60,00 
5 64,72 42,27 42,50 59,93 30,30 86,06 86,06 85,10 93,33 78,89 

Inflation         1991           
0 22,22 22,22 50,00 50,00 50,00 55,32 55,32 16,00 38,24 27,59 
2 27,59 27,59 52,27 52,27 52,27 61,82 61,82 25,00 55,32 41,67 
5 33,23 33,23 55,00 55,00 55,00 68,15 68,15 34,38 67,69 55,32 

Inflation         2007           
0 16,00 16,00 27,59 27,59 27,59 30,00 30,00 19,23 36,36 25,00 
2 25,00 25,00 34,38 32,26 32,26 43,24 43,24 27,59 52,27 38,24 
5 33,23 33,23 42,50 39,12 39,12 55,96 55,96 41,18 67,21 53,49 

Inflation         2008           
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,97 17,97 19,23 36,36 25,00 
2 5,00 5,00 10,26 5,00 5,00 34,58 34,58 27,59 52,27 38,24 
5 23,62 23,62 28,87 23,62 23,62 53,69 53,69 41,18 67,21 53,49 

 

 

Tabell 4: Effektiva marginalskatten för investering i företagssektorn och bostadssektorn. 

(Den nominella marknadsräntan i är bestämd då α = 0) 

Real-
investering   Egen villa Bostadsrättsfastighet Hyresfastighet   Aktiebolag 

Finansierings-
källa Lån Eget 

kapital 
Lån 

(förening) 
Lån 

(medlem)
Eget 

kapital Lån Eget 
kapital Lån Ny-

emission 
Återinvesterade 

vinster 
Inflation         1985           

0 53,26 42,67 62,50 73,13 70,00 76,96 76,96 43,90 64,17 38,57 
2 91,48 86,47 93,75 96,05 95,24 97,22 97,22 91,67 96,15 89,29 
5 700 0,00 285,70 167,80 208,30 133,90 133,90 300,00 136,40 633,30 

Inflation         1991           
0 25,00 25,00 51,16 51,16 51,16 56,25 56,25 16,00 38,24 32,26 
2 37,50 37,50 61,54 61,54 61,54 69,39 69,39 28,57 59,46 51,61 
5 66,67 66,67 81,82 81,82 81,82 87,50 87,50 57,14 85,00 80,65 

Inflation         2007           
0 19,23 19,23 27,59 27,59 27,59 30,00 30,00 19,23 36,36 30,00 
2 31,82 31,82 42,31 40,00 40,00 51,61 51,61 34,78 58,33 50,00 
5 64,71 64,71 71,73 70,00 70,00 80,00 80,00 64,71 84,21 80,00 

Inflation         2008           
0 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17,97 17,97 19,23 36,36 30,00 
2 7,41 7,41 12,79 7,41 7,41 43,39 43,39 34,78 58,33 50,00 
5 54,55 54,55 59,46 54,55 54,55 77,36 77,36 64,71 84,21 80,00 
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Resultatet i tabell 3 visar att det gamla skattesystemet över lag gynnade investeringar 

finansierade med eget kapital i egen villa och bostadsrättsfastigheter vid 5 procents inflation. 

Efter skattereformen år 1991 syns det dock tydligt att den effektiva marginalskatten sjunker 

för alla typer av investeringar med undantag för investeringar i bostadsrättsfastigheter 

finansierade med lån som föreningen tar. Anledningen till att marginalskatten sjunker då är att 

skattebasen breddades och den marginella inkomstskatten och bolagsskatten sänktes. 

 

För investering i aktiebolag år 1985 var finansiering med återinvesterade vinster att föredra 

för investerarna men efter år 1991 såg det dock annorlunda ut. Då blev det istället 

investeringar finansierade med lån som var skattemässigt fördelaktigt, vilket gäller än idag. 

Idag är marginalskatten på en investering i ett aktiebolag knappt 28 procent vid 

lånefinansiering. 

 

För investering i bostadssektorn fram till idag är det investeringar i egen villa som är 

skattemässigt mest fördelaktigt, oavsett om man finansierar sin investering med lån eller eget 

kapital. Vid 2 procents inflation som vi har idag är den effektiva marginalskatten 25 procent 

på marginella investeringar, vilket då är något lägre än för placering i aktier. Vid lagändringen 

år 2008 kommer dock valet av investeringsalternativ även att påverkas av marknadsvärdet på 

den bostad man äger vilket medför att sparincitamenten också kommer att ändras. 

 

Vilket sparalternativ är då mest fördelaktigt ur skattesynpunkt om man från och med år 2008 

skulle vilja investera till exempel 50 000 kronor i realkapital? Ska man köpa aktier för 

pengarna eller ska man placera pengarna i egen villa, bostadsrättsfastighet eller i en 

hyresfastighet? Skulle man välja att investera 50 000 kr i en villa, om man till exempel vill 

bygga till en veranda, innebär den nya lagändringen stora fördelar för villor med 

taxeringsvärde över 450 000 kr. Oavsett hur mycket man vill investera i villan kommer man 

aldrig att behöva betala mer är 4500 kr i avgift. Den marginella fastighetsskatten är alltså noll 

för villor med taxeringsvärde över 450 000 kr och den effektiva marginalskatten blir därför 

bara 5 procent för investeringen, oavsett om finansiering sker med lån eller eget kapital. För 

en marginalinvestering i en villa med ett taxeringsvärde under 450 000 blir det däremot 

annorlunda. Här blir den effektiva marginalskatten på investeringen högre än tidigare på 

grund av den höjda kapitalvinstskatten. En investering med eget kapital på 50 000 kr år 2008 

innebär en effektiv marginalskatt på cirka 27 procent, jämfört med 25 procent år 2007. Det 
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nya lagförslaget kommer alltså att drabba de som har villor med låga taxeringsvärden, vilket 

är vanligt på många ställen i glesbygden. För dessa villaägare kommer förändringen att 

innebära till och med högre skattekostnader än idag. För villaägare i storstäder och på många 

andra ställen i landet som har bostäder med höga taxeringsvärden kommer dock lagändringen 

att innebära stora skattelättnader. 

 

Om man istället väljer att investera pengarna i en bostadsrättsfastighet med taxeringsvärde 

under 225 000 kr blir den effektiva marginalskatten bara 12,5 procent vid 2 procents inflation 

om finansieringen sker med eget kapital eller eget lån. Detta kan jämföras med den effektiva 

marginalskatten för år 2007 vid 2 procents inflation som är drygt 32 procent. En anledning till 

denna sänkning är att schablonbeskattningen försvinner. Om taxeringsvärdet istället 

överstiger 225 000 kr blir den effektiva marginalskatten endast 5 procent till följd av att den 

marginella fastighetsskatten blir noll. Här blir det alltså en marginell skattesänkning för 

samtliga bostadsrättsfastigheter men det är ändå de som har fastigheter med höga 

taxeringsvärden som gynnas mest. 

 

En investering i en hyresfastighet kommer dock inte att få lika stora skattelättnader som villor 

och bostadsrättsfastigheter, men den effektiva marginalskatten minskar ändå från 43 procent 

till 34 procent vid 2 procents inflation, vilket fortfarande är lägre än för investeringar i 

aktiebolag finansierade med nyemission eller återinvesterade vinster. 

 

Analysen av resultaten har skett utifrån huvudfallet i tabell 3 där den nominella 

marknadsräntan, i, bestäms genom sambandet att α  = 1. Det kompletterande fallet i tabell 4, 

där α  = 0, ger dock samma slutsatser som huvudfallet fast det är andra värden på 

skattesatserna. 

 

 

 

6. Slutord 
 

Utifrån den så kallade King-Fullerton modellen har jag alltså beräknat den effektiva 

marginalskatten på sparande och investeringar i företagssektorn, där jag tittat på investeringar 

i aktiebolag, och bostadssektorn, där jag jämfört investeringar i egen villa, 
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bostadsrättsfastighet och hyresfastighet. Resultaten visar att det förekommer områden som 

gynnas mer eller mindre av skattesystemet vid marginella investeringar. Ett av målen med 

1991 års skattereform var ju att skapa ett mer balanserat skattesystem som inte gynnande 

någon eller några enskilda sektorer, vilket det gjorde innan. Nu vill dock regeringen avskaffa 

fastighetsskatten och ersätta den med en avgift på maximalt 4500 kr för villor och 900 kr för 

flerbostadshus. De vill dessutom höja skatten på kapitalvinster.  

 

Hur kommer då incitamenten att spara och investera i realkapital påverkas av lagändringen år 

2008? Studien visar att de som redan äger en fastighet med högt taxeringsvärde kommer att få 

kraftiga skattelättnader jämfört med tidigare vilket kommer att gynna marginella 

investeringar.  För de som däremot har en lågt värderad villa kommer lagändringen dock att 

innebära ökade skattekostnader i samband med en marginell investering till följd av den 

ökade kapitalvinstskatten. Det kommer också att bli mycket stora skattemässiga skillnader att 

investera i bostadssektorn jämfört med företagssektorn. Detta kommer alltså leda till att vi 

återigen får kraftiga snedvridningar i skattesystemet där vissa investeringar är mer 

skattemässigt fördelaktiga än andra. 

 

Men den nya lagändringen kommer inte bara att öka incitamenten att spara i bostadssektorn. 

Många menar att den nya lagändringen också kommer att leda till kraftiga prishöjningar på 

bostadsmarknaden till följd av den höjda kapitalvinstskatten. En höjd kapitalvinstskatt talar 

för att utbudet av bostäder kommer att minska eftersom det blir dyrare att sälja en bostad med 

vinst. Den sänkta skattekostnaden under den tid man äger fastigheten kommer också att 

medföra att den som vill köpa en bostad har större utrymmen för kapitalkostnader. Till sist, 

möjligheten att skjuta upp reavinstskatten på tidigare bostad kommer också att medverka till 

prishöjningar.  
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Appendix 1 
 
Den effektiva kapitalvinstskatten för aktiebolag år 1985, 1991 och 2007 

 

Det som utgör kapitalvinsten är skillnaden mellan anskaffningskostnaden och 

försäljningspriset. För år 1985 beskattades 40 procent av den nominella vinsten om man har 

haft aktien i mer än två år. Den effektiva kapitalvinstskatten, cτ , som också kan beskrivas 

som beskattningen av den löpande verksamheten, definieras enligt följande ekvation:   

                               ∫
0

)-1(i-)-(-)-1(i-)-(- ,)-(=1)-(
n

tmtπδ
c

nmnπδSTAT
c dteδπτeeτ  (1.1) 

där STAT
cτ  är skatten på kapitalvinster, n är antal år som man har tillgångarna (i beräkningarna 

används n = 10), π  betecknar inflationen,  δ står för den ekonomiska avskrivningen och i(1-

m) är diskonteringsräntan.  

 

Löser man ekvation (1.1) får man följande modell med vilken man kan beräkna den effektiva 

kapitalvinstskatten: 

                                 
)e-)(1- (
1)e- m))(e-i(1+- (

= m))n-i(1+-(-

m)n--i(1)n--(

πδ

πδSTAT
c

c δπ
πδτ

τ                  (1.2)               

För år 1991 och 2007 gäller dock att 100 procent av kapitalvinsten tas upp till beskattning71.  

 

 

 

                                                
71 Öberg (2003) 
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Appendix 2 

 

Den effektiva kapitalvinstskatten för egen villa och bostadsrättsfastighet år 1985 

 

Kapitalvinstskatten för villor kan uttryckas som en skatt på fortlöpande orealiserad 

värdestegring, det vill säga som den effektiva kapitalvinstskatten72.  Kapitalvinsten är som 

tidigare nämnt skillnaden mellan försäljningspriset och anskaffningskostnaden, som i det här 

fallet är indexerad enligt konsumentprisindex efter de första fyra åren av ägarskap (N = 4). 

Om den förväntade inflationen betecknas KPIπ , δ står för den ekonomiska avskrivningen och 

n är de antal år som man äger villan (n = 15 år) kan nuvärdet av kapitalvinstskatten skrivas 

som73: 

                                  

                                                   m)n--i(1)-()n--( )ee-e(
KPI NnππδSTAT

cVτ , (2.1) 

där STAT
cVτ  står för skatten på kapitalvinster. Denna modell för beskattning på realiserade 

vinster kan transformeras om till en mer likvärdig skatt på löpande nominell värdeförändring 

(på orealiserade vinster).  

     Den effektiva kapitalvinstskatten som söks ska ha ett nuvärde av en kontinuerlig ström av 

skattebetalningar på de löpande nominella kapitalvinsterna som motsvarar ekvation (2.1)74.  

Detta ger att75: 

                                   ∫
0

)-1(i-)-(-m)n-i(1-)-()n-(- .)-(=)ee-e(
KPI

n
tmtπδ

cV
NnππδSTAT

cV dteδπττ       (2.2) 

Efter utvärdering och förenkling av ekvation (2.2) får man den effektiva kapitalvinstskatten: 

 

                          
)e-)(1- (

)ee- m))(e-i(1+- (
= m))n-i(1+-(-

m)n-i(1-)-()n-(- KPI

πδ

NnππδSTAT
cV

cV δπ
πδτ

τ               (2.3) 

 
 
 
 
                                                
72 Agell � Södersten (1982) 
73 Öberg (2003) 
74 Agell � Södersten (1982) 
75 Öberg (2003) 
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Den effektiva kapitalvinstskatten för hyresfastigheter år 1985 

 

Den förväntade kapitalvinsten i period n kan skrivas som:    

 

                                                           )-( )-( NnπnπSTAT
cHR

KPI

eeτ ,                                       (2.4) 

 

där kapitalvinsten är skillnaden mellan försäljningspriset och anskaffningskostnaden. 

Anskaffningskostnaden är indexerad enligt KPI efter de fyra första åren av ägarskap (N = 4).   
STAT
cHRτ  är skatten på kapitalvinster, KPIπ är den förväntade inflationen, δ står för den 

ekonomiska avskrivningen och n är de antal år som man äger villan (n = 15 år). Notera att 

avskrivningarna som varit under perioden man ägt fastigheten måste återföras till beskattning 

vid försäljning. Avskrivningarna, indexerade till KPI, kan härledas som:    

 

                                                     ∫∫
∞

)-(+-

0

)-(+- .+
N

tnπat
N

Nnπat dtaedtae
KPIKPI

                        (2.5) 

 

Om vi utvärderar ekvation (2.5) och lägger till resultaten till ekvation (2.4) kan den effektiva 

kapitalvinstskatten härledas som:    

 

                                .=)
+

-( ∫
0

))-1(-()-1(--)-(
n

tmiπ
cHR

nmiaNNnπ
KPI

KPI
nπSTAT

cHR dteπτee
πa
π

eτ
KPI

 (2.6) 

Lösning och förenkling av ekvation (2.6) ger till sist den slutliga modellen för den effektiva 

kapitalvinstskatten76: 
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)
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      (2.7)     
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Den effektiva kapitalvinstskatten för egen villa och bostadsrättsfastighet år 1991, 2007 och 

2008 

 

Precis som för år 1985 kan kapitalvinstskatten uttryckas som en skatt på den fortlöpande 

värdestegringen men från och med skattereformen år 1991 är inte anskaffningskostnaden 

indexerad enligt KPI. Den effektiva kapitalvinstskatten kan härledas som:     

 

                                      ∫
0

)-1(-)-(-)-1(-)n-(- .)-(=)1-(
n

nmitπδ
cV

nmiπδSTAT
cV dteδπτeeτ  (2.8) 

Löser man ekvation (2.8) och förenklar får man följande uttryck för den effektiva 

kapitalvinstskatten77: 

                                      
)e-)(1- (
1)e- m))(e-i(1+- (

= m))n-i(1+-(-

m)n--i(1)n--(

πδ

πδSTAT
cV

cV δπ
πδτ

τ             (2.9) 

             

 

 
 
Den effektiva kapitalvinstskatten för hyresfastigheter år 1991, 2007 och 2008 

 

Efter skattereformen 1991 beräknades kapitalvinsten som skillnaden mellan försäljningspriset 

och anskaffningskostnaden utan indexering. Vid försäljning fördes samtliga avskrivningar för 

värdeminskningar och avdragna reparationskostnader åter till beskattning. Kapitalvinstskatten 

kan skrivas enligt följande: 

                                                              )1-( nπSTAT
cHR eτ  (2.10) 

                     

Avskrivningarna och avdrag för reparationskostnader kan härledas som:    
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där a är värdeminskningsavdraget och g är reparationskostnaderna. Endast 

reparationskostnaderna från de senaste fem åren återförs. 

                                                
77 Öberg (2003) 
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     Om man utvärderar ekvation (2.11) och lägger till resultatet till ekvation (2.10) kan 

kapitalvinstskatten uttryckas som en effektiv skatt på de löpande värdestegringarna, cHFτ : 

                     ∫
0
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n

tmiπ
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π
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Löser man ekvation (2.12) och förenklar uttrycket kan den effektiva kapitalvinstskatten 

skrivas som78: 
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Den effektiva fastighetsskatten år 1991 och 2007 

 

Efter reformen 1991 infördes, som tidigare nämnt, skattelättnader för nybyggda bostäder. 

Under de första fem åren betalades ingen fastighetsskatt, under de följande fem åren betalades 

halva skatten och först efter tio år betalade hela skattesatsen. Ett nuvärde av fastighetsskatten 

kan uttryckas som:      
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där 1E  = 0,45 procent79, 2E = 0,9 procent (för år 1985)80 , π  är inflationstakten, δ är den 

ekonomiska avskrivningen och m är den marginella inkomstskatten.  

     Detta uttryck kan omformuleras till en effektiv fastighetsskatt, VE , genom följande formel: 
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Utvärderar och förenklar man ekvation (2.15) får man följande uttryck för den effektiva 

fastighetsskatten81:          )10-+m)--(i(1
12

)5-+m)--(i(1
1 )-(+= πδπδ

V eEEeEE               (2.16)  

                                                
78 Öberg (2003) 
79 Fastighetsskatten efter de första fem åren är 0,6 procent av taxeringsvärdet och därmed 0,45 procent av 
marknadsvärdet. 
80 Fastighetsskatten efter tio år är 1,2 procent av taxeringsvärdet och därmed 0,9 procent av marknadsvärdet. 
81 Öberg (2003) 
 
 
 


