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Sammanfattning 

 
Bolagsskattesystemets utformning är viktig eftersom den påverkar samhällsekonomin 

i ett antal olika avseenden. När bolagsskatt diskuteras måste två begrepp särskiljas. 

Faktisk skattesats återges i lagtext och effektiv skattesats är den skatt företag betalar. 

Sveriges bolagsskattesystem har genomgått en rad reformer. I denna rapport undersöks 

hur bolagsskattereformen 2013 påverkat svenska företags effektiva skattesats och om 

reformens utformning haft branschvisa effekter. Tidigare studier baserade på Devereux 

och Griffiths (2003) beräkningsmetod för effektiva skatter har genomförts. Dessa 

beräkningar och dock utförda med fiktiva siffror på ett modellföretag. För att 

genomföra undersökningen har vi samlat in årsredovisningsdata från 5000 moderbolag 

i Sverige. Undersökningens resultat visade att den genomsnittliga effektiva (median) 

skattesatsen sjönk från 25,5 (26,7) till 18,5 (22,4) efter skattereformen. Företag och 

branscher beskattas olika. De med låg beskattning kan göra omfattande skattemässiga 

justeringar medan företag med hög beskattning inte har motsvarande möjlighet. 

Resultaten visar att Devereux och Griffiths (2003) metod med beräkningar för ett 

modellföretag ger en mycket onyanserad bild av effekterna av en skattereform.  

Nyckelord: Skattereformer, bolagsskatt, faktisk skattesats, effektiv skattesats, 

skattemässiga justeringar. 
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1. Inledning  
	
1.1 Bakgrund 

I början av 1990-talet hade Sverige ett av OECD-ländernas mest konkurrenskraftiga 

bolagsskattesystem och före EU-utvidgningen var de svenska reglerna 

konkurrenskraftiga i jämförelse med många andra EU-länder. Efter EU-utvidgningen 

2002 har fler medlemsstater, med en betydligt lägre bolagsskattesats än Sverige, 

tillkommit. (Regeringskansliet, 2012a) 

Internationellt går trenden mot lägre bolagsskatt och denna internationella utveckling 

har även återspeglats i svensk skatteutveckling (Regeringskansliet, 2012a). Fram till år 

1989 hade Sverige en bolagsskatt på 52 procent. År 1990 - 1991 genomfördes en 

omfattande skattereform. En del av reformen innebar en sänkning av bolagsskatten; 

först till 40 och därefter till 30 procent. Mellan 1994 och 2008 var skatten oförändrad 

på 28 procent och 2009 sänktes skatten till 26,3 procent. 2013 sänktes bolagsskatten 

ytterligare, till dagens skattesats på 22 procent (SOU 2014:40). Reduktionen av 

bolagsskattesatsen i de olika skattereformerna har skett parallellt med att skattebasen 

för företagen breddats genom att möjligheterna till att göra avdrag och reserveringar 

begränsats. 

Enligt en promemoria från Regeringskansliet (2012a) är gynnsamma skattevillkor för 

investeringar en förutsättning för att svenska företag ska kunna konkurrera och bidra 

till ekonomisk tillväxt. Vid lägre skattebelastning ökar företagen sina investeringar 

vilket leder till högre kapitalintensitet och produktivitet, vilket i sin tur skapar utrymme 

för högre löner, fler arbetstillfällen och ökad sysselsättning. 

Enligt en studie från Konjunkturinstitutet (Konjunkturinstitutet, 2013) påverkar 

bolagsskatten samhällsekonomin genom ett antal kanaler. En sänkt bolagsskatt innebär 

att; 

1) De  multinationella företagens investeringsbeslut och lokalisering i högre 

utsträckning gynnar den svenska hemmamarknaden;  

2) Kapitalkostnaden för företag sänks vilket innebär att fler investeringar blir lönsamma 

på marginalen; 

3) Företagens benägenhet att redovisa vinster i Sverige ökar; 
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4) Företagens skuldsättning minskar eftersom det skattemässiga värdet av företagens 

avdragsgilla räntekostnader reduceras.  

Den svenska bolagsskatten är återigen under utredning. Sommaren 2014 lämnade 

Företagsskattekommittén sitt slutbetänkande Neutral bolagsskatt - för ökad effektivitet 

och stabilitet (SOU2014:40). Företagsskattekommittén fäster stor vikt vid att företag 

som finansieras med lånade pengar gynnas av dagens skatteregler och att de som 

finansieras med eget kapital missgynnas. Kommitténs huvudförslag är att 

räntekostnader och andra finansiella kostnader endast får dras av i den mån de 

motsvaras av finansiella intäkter. Vidare föreslår kommittén att dagens 

ränteavdragsbegränsningsregler för koncerninterna lån ska avskaffas. För att motverka 

att dessa åtgärder ökar företagens skattebetalning föreslår kommittén att företagen får 

göra ett schablonmässigt avdrag för alla finansieringskostnader på 25 procent av 

företagets skattemässiga resultat före avdraget, oberoende av om företaget har 

motsvarande kostnader. Effekten av detta schablonavdrag motsvarar enligt kommittén 

en minskning av bolagsskattesatsen med 5,5 procentenheter.  

 

1.2 Problemdiskussion 
Under perioden 1989 - 2013 har den faktiska bolagsskattesatsen i Sverige sjunkit med 

30 procentenheter; från 52 procent till 22 procent. Med andra ord har skattesatsen 

sjunkit med närmare 58 procent. Sänkningen av den faktiska bolagsskatten har 

ackompanjerats av förändringar i skattebasen (det skattemässiga resultatet). 

Skattebelastningen för ett företag definieras som faktiskt skattesats x det skattemässiga 

resultatet. Det skattemässiga resultatet utgår från företagets bokföringsmässiga resultat 

men på grund av att olika skattemässiga justeringar kan göras skiljer sig det 

skattemässiga resultatet från det bokföringsmässiga resultatet. Bolagsskattereformerna 

har inneburit sänkta bolagsskattesatser samtidigt som förändringar av vilka 

skattemässiga justeringar som får göras har ändrats. Detta har påverkat det 

skattemässiga resultatet. Det är alltså inte givet vilken effekt skattereformerna har haft 

på företagens skattebetalningar. En sänkning av skattesatsen kan exempelvis öka 

företagens skattebetalningar om reformen samtidigt ökar det skattemässiga resultatet.  

De utredningar som har föregått de svenska förändringarna av bolagsskatten är mycket 

sparsmakade med analyser av vilken effekt skattereformerna har haft på den totala 

skattebelastningen. Fokus i utredningsarbetet har legat på den faktiska skattesatsen och 
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olika regler som påverkar skattebasen (det skattemässiga resultatet). Så vitt vi känner 

till har det inte gjorts någon uppföljning av har hur den effektiva skattesatsen – det vill 

säga hur mycket företagen faktiskt betalar i skatt som andel av den vinst man genererar 

– har påverkats av de olika skattereformerna. 

Företagsskattekommittén och de tidigare företagsskatteutredningarna har nöjt sig med 

att hänvisa till Devereux och Griffith (2003) som utvecklat en metod för att beräkna 

den effektiva skattesatsen. Metoden har använts för att jämföra den effektiva 

bolagsskattesatsen i olika länder. Spengen et al. (2014) har beräknat den effektiva 

genomsnittliga skatten i Sverige innan och efter 2013 års skattereform. Dessa 

beräkningar är dock utförda med fiktiva siffror för ett modellföretag i 

tillverkningsindustrin. Eftersom reglerna för hur det skattemässiga resultatet 

(skattemässiga justeringarna) beräknas påverkar olika företag och branscher i olika 

omfattning kan den effektiva skatten variera i hög utsträckning mellan olika företag. 

En konsekvensanalys av vilka effekterna blir på den effektiva skattebelastningen har 

alltså inte genomförts. Det är anmärkningsvärt med tanke på att motiven bakom de 

olika reformerna av bolagsskatten utgår från behovet att harmonisera och effektivisera 

de svenska reglerna för företagsbeskattning.  

 

1.3 Syfte och frågeställningar 

Denna uppsatts undersöker effekten av den senaste skattereformen i Sverige. En av 

motiveringarna till bolagsskattereformen 2013 – med en sänkning av den faktiska 

bolagsskatten från 26,2 procent till 22 procent – var att uppnå positiva effekter av sänkt 

bolagsskatt såsom de exempelvis har kategoriserats av den ovan nämnda utredningen 

från Konjunkturinstitutet. Samtidigt begränsades emellertid olika avdragsmöjligheter 

för företagen (t.ex. reglerna för hur räntekostnader får dras av) vilket ökar det 

skattemässiga resultatet och därmed företagens skattekostnader.   

Vi undersöker därför hur den genomsnittliga effektiva skattesatsen för företag i Sverige 

har påverkats av skattereformen 2013 och om det finns branscher som har missgynnats 

eller dragit fördelar av reformen.  

De frågor vi vill undersöka är alltså: 

- Hur påverkades den effektiva genomsnittliga skattesatsen för företagen av 

skattereformen 2013 och hur ser de branschvisa effekterna ut?  
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 1.4 Avgränsning 
Vi genomför undersökningen av den effektiva skattesatsen för aktiebolag med en 

omsättning över 150 miljoner kronor och då endast på moderbolaget och inte hela 

koncernen. Vi har också begränsat undersökningen till företag som använder helt 

kalenderår (1/1-31/12) som räkenskapsår. Företag med brutet räkenskapsår betalar skatt 

enligt den skattesats som gäller för beskattningsåren innan en skattereform. Mer om 

våra urval för undersökningen finns i avsnitt 5.  

 

1.5 Disposition 

I avsnitt 2 redogör vi närmare för bolagsskatten och vilka faktorer som påverkar 

beskattningen av företagsvinster. I avsnitt 3 redogör vi för skattereformen 2013 medan 

vi i avsnitt 4 beskriver hur vår frågeställning rörande vilken effekt skattereformen 2013 

hade på den effektiva bolagsskatten har behandlats i andra studier. I avsnitt 5 redogör 

vi för hur vi har beräknat effektiva skattesatser för de företag som ingår i vårt urval. 

Därefter presenterar vi i avsnitt 6 våra resultat där vi rapporterar den effektiva 

skattesatsen och hur den varierar mellan olika branscher och företag. I avsnitt 7 

sammanfattar vi våra resultat och slutsatser.  

 

2. Bolagsskatten  
	
I detta avsnitt redogör vi för skillnaden mellan faktisk och effektiv bolagsskattesats och 

hur avskrivningsregler, regler för ränteavdrag med mera, påverkar definitionen av 

skattepliktigt resultat.  

Bolagsskatt är en statlig skatt som alla aktiebolag och ekonomiska föreningar som är 

verksamma i Sverige ska betala på den skattemässiga vinst som företaget genererat 

under året. Företagen har vissa möjligheter att justera det resultat som skall ligga bakom 

det skattemässiga resultatet. Utgångspunkten för beräkning av det  skattemässiga 

resultatet är det bokföringsmässiga resultatet. Därefter kan ett antal justeringar göras 

för att nå det skattemässiga resultatet. 

Enligt Skatteverkets årsböcker (se t.ex. Skatteverket 2015) är de vanligaste 

justeringarna följande:  

-   Överavskrivningar och upplösning av överavskrivningar; 
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- Avsättning till respektive återföring från periodiseringsfond (25% av det 

skattemässiga resultatet kan sättas av till en periodiseringsfond som skjuter upp 

beskattningen av denna del av resultatet); 

-  Lämnat respektive mottaget koncernbidrag; 

-  Underskottsavdrag från tidigare år  

Utöver dessa finns ett antal övriga justeringsposter som exempelvis ej avdragsgilla 

kostnader (t.ex. kostnader för representation över schablongränsen) och ej 

skattepliktiga intäkter (t.ex. utdelning från dotterbolag som redan beskattats i 

dotterbolaget). 

Den faktiska skattesatsen är i Sverige idag 22 procent. Den faktiska skattesatsen och 

den effektiva skattesatsen är två skilda begrepp, den faktiska skattesatsen är den skatt 

som återges i lagen och den effektiva skatten är den skatt som företag faktiskt betalar.  

Vi tar resultaträkning för KPMG 2013-10 01—2014 -09-30 som utgångspunkt för vår 

redogörelse av begreppen faktisk och  effektiv bolagsskattesats. 
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Tabell 1. Resultaträkning för KPMG 2013-10 01 - 2014 -09-30, Tkr 

Nettoomsättning  1 994 535 

Övriga rörelseintäkter         8 308 

Rörelsens kostnader  

Övriga externa kostnader  - 521 172 

Personalkostnader - 1 350 102 

Av och nedskrivningar av materiella och immateriella 
anläggningstillgångar 

    - 17 690 

Rörelseresultat  113 879 

Resultat från finansiella poster  

Ränteintäkter och liknande resultatposter     2 433 

Räntekostnader och liknanderesultatposter     -194 

Resultat efter finansiella poster  80 660 

Bokslutsdispositioner 
Erhållna koncernbidrag  

2 728 

Resultat före skatt   118 846 

Skatt   -31 022 

Årets resultat  87 824 

 

Vid det aktuella räkenskapsåret uppgick den faktiska bolagsskatten till 22 % av det 

skattemässiga resultatet. Av tabellen framgår inte hur stort detta var men eftersom 

skaten var 31 022 kan vi dra slutsatsen att det skattemässiga resultatet uppgick till 

141 009 (31 022/0,22).  

Enligt resultaträkningen gjorde KPMG ett resultat före skatt om 118 846 Tkr och man 

betalade 31 022 Tkr i skatt. Skattebetalningen räknat i procent av resultatet före skatt 

uppgick alltså till 26,1 % (31 022/118846 x 100). Denna skattesats betecknar vi som 

den effektiva skattesatsen.  

Skillnaden mellan effektiv och faktisk skattesats beror på att skattemässiga justeringar 

medför att det skattemässiga resultatet skiljer sig från det redovisade resultatet före 

skatt.  

Enligt årsredovisningslagen (SFS 1995:1554) skall företaget upplysa om sambandet 

mellan redovisat resultat före skatt och årets skattekostnad. Avstämningen kan enligt 
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branschorganisationen FAR (2014) göras genom en avstämning mellan redovisat 

resultat före skatt multiplicerat med gällande skattesats och räkenskapsårets 

skattekostnad eller skatteintäkt. Den kan också göras genom en avstämning mellan den 

gällande skattesatsen och den genomsnittliga effektiva skattesatsen (FAR, 2014). 

Tabell 2. KPMGs avstämning av effektiv skatt. 
 
 Procent Belopp 
Resultat före skatt  118 846 
Skatt enligt gällande skattesats 22 22 - 26 146 
Skatteeffekt av:   
Ej skattepliktiga intäkter 4,8 - 5 750 
Ej avdragsgilla kostnader - 1,8 2 150 
Skatt hänförlig till tidigare år  0,2   -193 
Kostnader som skall dras av men ej ingår i det redovisade 
resultatet 

1,9  - 2 227 

Redovisning av tillgång avseende tidigare års 
underskottsavdrag 

0 0 

Underskottsavdrag vars skattevärde ej redovisats som 
tillgång 

0 0 

Övrigt - 1,0 1 144 
Summa redovisad effektiv skatt: 26,1 31 022 

 

I exemplet ovan är det skattemässiga resultatet högre än det bokföringsmässiga 

resultatet före skatt. De skattemässiga justeringarna som bolaget genomförde ökade 

därför skattebelastningen och den effektiva skattesatsen (26,1) blir därför högre än den 

faktiska skattesatsen (22,0). 

De skattemässiga justeringarna kan vara betydande. Detta illustreras av nedanstående 

tabell som rapporterar skattemässiga justeringar mellan rörelseresultat efter finansnetto 

och taxerad inkomst för samtliga aktiebolag under beskattningsåret 2013. Urvalet av 

aktiebolagen är de som redovisar ett taxerat överskott, det vill säga, de bolag som 

betalar bolagsskatt. 
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Tabell 3. Skattemässiga justeringar mellan rörelseresultat efter finansnetto och 
taxerad inkomst, beskattningsåret 2013. Beloppen är aggregerade belopp för 
samtliga aktiebolag som redovisar ett positivt skattemässigt resltat.*) 
 
 Belopp, 

MSEK 
Andel av resultatet efter 

finansnetto, % 
Resultat efter finansnetto 538 247 100 
   
Överavskrivningar minus upplösning av 
överavskrivningar 

7 800 1,4 

Avsättning till minus återföring från 
periodiseringsfond 

5 260 1,0 

Lämnat - mottaget koncernbidrag 47 202 8,8 

Underskottsavdrag från tidigare år -

återfört  

19 168 3,6 

Övriga justeringsposter, netto 119 738 22,2 
   
Totala skattemässiga justeringar 199 168 37 
Skattemässigt resultat (taxerad inkomst) 339 155 63 

*) Skatter i Sverige - Skattestatistisk årsbok 2015 (Skatteverket 2015) samt egna 
beräkningar. Enligt Skatteverket kan beloppen i tabellen vara osäkra på grund av 
ofullständiga räkenskapsutdrag från en del av bolagen. 
 

Vår genomgång av begreppen faktisk respektive effektiv bolagsskattesats visar att det 

vid en studie av bolagsskattereformer är viktig att notera följande samband: 

Bolagsskatt = Faktisk skattesats x Skattemässigt resultat. 

Om vi dividerar båda leden med det bokföringsmässiga resultatet före skatt erhåller vi  

Bolagsskatt	
Bokföringsmässigt	resultat	före	skatt =

= 	Faktisk	skattesats	𝑥	
Skattemässigt	resultat

Bokföringsmässigt	resultat	före	skatt 

Eftersom den effektiva skattesatsen definieras som Bolagsskatt/Bokföringsmässigt 

resultat före skatt kan vi skriva sambandet mellan den effektiva skattesatsen och den 

faktiska skattesatsen som 

Effektiv skattesats =  

	Faktisk	skattesats	𝑥	
Skattemässigt	resultat

Bokföringsmässigt	resultat	före	skatt 
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En sänkning av den faktiska skattesatsen innebär nödvändigtvis inte lägre effektiv 

bolagsskatt.  Om de skattemässiga justeringarna leder till att det skattemässiga resultatet 

ökar i förhållande till det bokföringsmässiga resultatet kan den effektiva skattesatsen 

reduceras med mindre än den faktiska skattesatsen. Det är även fullt möjligt att en 

sänkning av den faktiska skattesatsen leder till en ökning av den effektiva skatten. Vid 

de reformer som genomförts i Sverige har ofta en lägre faktisk skattesats kombinerats 

med mer restriktiva regler för företagens möjligheter att justera det resultat som ligger 

till grund för beskattning (skattemässigt resultat). De begränsningar i ränteavdragen för 

företag som infördes i samband med den senaste bolagsskattereformen i Sverige 2013 

är ett exempel på detta. 

 

3. Bolagsskattereformen 2013 
Bolagsskattereformen 2013 innebar en sänkning av den faktiska skattesatsen samtidigt 

som företagens avdrag för räntekostnader begränsades.  

 

Sänkt skattesats 

År 2012 lade regeringen fram en proposition (Prop. 2012/13:1) om förändrad 

bolagsskatt. De nya reglerna trädde i kraft den 1 januari 2013. Förändringen innebar en 

sänkning av bolagsskatten med 4,3 procentenheter, från 26,3 till dagens 22 procent. 

Motivet som angavs i regeringens proposition är att skattesatsen har betydelse för 

företagens investerings- och lokaliseringsbeslut. I OECD:s studier om skatter och 

tillväxt bedöms bolagsskatten vara en skatt som kan påverka tillväxten i hög grad. 

Eftersom bolagsskatten har betydelse för investeringar, tillväxt och sysselsättning och 

eftersom att de andra länderna i EU-området hade lägre skattesatser fanns goda skäl att 

sänka bolagsskatten. Med sänkt bolagsskatt önskade man öka företagens benägenhet 

att lokalisera sig och redovisa vinster i Sverige samtidigt som företagens vilja att 

skatteplanera skulle minska (Regeringskansliet, 2012b).  
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Ränteavdragsbegränsningar 

Riksdagen beslutade också om en skärpning av reglerna om ränteavdragsbegränsning. 

Syftet med skärpta regler för ränteavdrag var, enligt regeringens budgetproposition 

(Prop. 2012/13:1) att uppnå ett symmetriskt skattesystem med en högre grad av 

skattemässig likabehandling av olika finansieringskällor (skulder vs. eget kapital). 

Den 1 januari 2009 trädde ränteavdragsbegränsningsregler i kraft som avser vissa 

skuldförhållanden inom en intressegemenskap. Trots dessa regler kvarstod stora 

möjligheter att undgå bolagsbeskattning i Sverige genom skatteplanering med hjälp av 

ränteutgifter (Finansdepartementet, 2012). Riksdagen beslutade därför om att begränsa 

avdragsmöjligheterna för ränteutgifter ytterligare i skattereformen 2013 för att skydda 

den svenska bolagsskattebasen. I korthet utvidgades de befintliga reglerna för 

begränsning av ränteavdragen till att gälla ränteutgifter avseende alla skulder inom en 

intressegemenskap. 

De föreslagna förändringarna i reglerna för ränteavdrag ansågs förstärka de offentliga 

finanserna genom ett ökat skatteuttag på bolagssektorn. Denna förväntade förstärkning 

av statens inkomster bedömdes vara tillräcklig för att finansiera sänkningen av 

bolagsskattesatsen (Regeringskansliet, 2012b). 

 

4. Tidigare studier av effekter av den svenska bolagsskattereformen 
2013 
Centre for European Economic Research genomförde på uppdrag av den Europeiska 

kommissionen en analys av effektiva skattesatser för ett fiktivt företag i EU-

medlemsländer, EU-kandidatländer, Turkiet, Norge, Schweiz, Kanada, Japan och USA 

(Spengel et al. 2014). Rapporten redovisar beräkningar för åren 1998 till 2013. För att 

beräkna de effektiva skattesatserna för olika länderna använde författarna en modell 

byggd på King och Fullerton (1984) men som utvecklats av Devereux och Griffith 

(2003).  

Tillvägagångssättet i Devereux och Griffiths metodik är att beräkna den effektiva 

skattesatsen för investeringar i olika tillgångsslag (byggnader, immateriella tillgångar, 

maskiner, finansiella tillgångar eller lagerinvesteringar) och med olika 

finansieringskällor (kvarhållna vinstmedel, nytt eget kapital eller skuldsättning).  
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Metoden använder sig av en framåtblickande ansats som utgår från ett hypotetiskt 

investeringsprojekt finansierat med en given finansieringskälla och ett visst 

avkastningskrav på kapital. Mot bakgrund av det aktuella landets skattelagstiftning 

skattar man de skattebetalningar som investeringen ger upphov till. Den faktiska 

skattesatsen är en av de faktorer som vid sidan av skattemässiga avskrivningsregler och 

behandlingen av finansiella kostnader påverkar företagens kapitalkostnad.  Tillskillnad 

från en bakåtblickande beräkningsmetod som grundar sig på efterhandsuppgifter från 

företags årsredovisningar utvärderas skattekonsekvenser "ex-ante" av alternativa val. 

Den effektiva skattesatsen mäts som skillnaden mellan nettonuvärdet (NPV) av 

kassaflöden till aktieägarna (cashflow to equity) före skatt och efter skatt hos ett nytt 

investeringsprojekt i förhållande till NPV av kassaflöden till aktieägarna före skatt. 

Metoden bestämmer alltså i vilken omfattning de kassaflödena som går till aktieägarna 

reduceras som ett resultat av bolagsskatten. Vid en ökad lönsamhet kommer den 

effektiva skattesatsen att närma sig den faktiska bolagsskattesatsen. Effekten av 

ränteavdrag, avskrivningar, och andra skatteregler blir mindre vid högre vinster.  

Spengel et al. (2014) rapporterar de genomsnittliga effektiva skattesatserna för olika 

investeringsprojekt finansierade med olika finansieringskällor. De effektiva 

skattesatserna i Sverige år 2012 för dessa olika investeringsprojekt återges i tabellen 

nedan. Den genomsnittliga effektiva bolagsskattesatsen (AETR) beräknas i modellen 

som ett ovägt genomsnitt av dessa skattesatser. 

 

Tabell 4. Genomsnittliga effektiva skattesatser (procent) per tillgångsslag och 
finansieringskälla 2012.  
 
 Byggnader Immateriella 

tillgångar 
Maskiner Finansiella 

tillgångar 
Lager Genomsnitt 

Kvarhållna 
vinstmedel 

26,3 24,3 24,8 28,2 27,9 26,3 

Nytt eget kapital 26,3 24,3 24,8 28,2 27,9 26,3 
Skulder 17,4 15,3 15,9 19,3 19,0 17,4 
Genomsnitt  23,2 21,1 21,7 25,1 25,8 23,2 

 

Den effektiva bolagsskatten år 2012 i Sverige uppgick enligt undersökningen till 23,2 

procent vilket är den genomsnittliga skattesatsen för de olika typinvesteringarna och 

finansieringskällorna. Rapporten innehåller också motsvarande effektiva skattesatser 

för Sverige år 2013.  
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Tabell 5. Genomsnittliga effektiv skattesatser (procent) per tillgångsslag och 
finansieringskälla 2013. 
 
 Byggnader Immateriella 

tillgångar 
Maskiner Finansiella 

tillgångar 
Lager Genomsnitt 

Kvarhållna 
vinstmedel 

22,3 20,3 20,7 23,6 23,4 22,0 

Nytt eget kapital 22,3 20,3 20,7 23,6 23,4 22,0 
Skulder 14,8 12,8 13,3 16,1 15,9 14,6 
Genomsnitt 19,6 17,7 18,1 21,0 20,7 19,4 

 

Sammanfattningsvis anger studien följande effekt av den svenska skattereformen 2013. 

 
Tabell 6. Effekter på skattesatser av skattereformen 2013. 
 
 2012 2013 Skillnad 
Faktisk (nominell) skattesats  26,3 22 4,3 
Effektiv skattesats 23,2 19,4 3,8 
Skillnad  3,1 2,6 0,5 

 

Skattereformen 2013 reducerade den faktiska skattesatsen med 4,6 procentenheter.  

Enligt Spengel et al. (2014) minskade den effektiva skattesatsen något mindre. 

Reduktionen av denna uppgick till 3,8 procentenheter. En av anledningarna till att den 

effektiva skattesatsen minskade mindre än den faktiska skattesatsen beror på att 

skattebasen i reformen 2013 vidgades genom begränsningarna i  avdragsmöjligheterna 

för räntekostnader.  

	

5. Metod: Beräkningar av effektiva skattesatser 
Ett syfte med uppsatsen är att undersöka hur den effektiva skattesatsen förändrats efter 

skattereformen 2013 och hur den skattesatsen skiljer sig från den faktiska skattesatsen. 

Vi har också undersökt om skattereformen 2013 hade branschvisa effekter med 

avseende på den effektiva skattesatsen. För att besvara dessa frågor har vi genomfört 

en undersökning där vi genom inhämtade data från företags årsredovisningar beräknat 

den effektiva skattesatsen.  
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5.1 Datainsamling 
För varje företag och år vi studerad har vi behövt följande data; årets resultat, skatt och 

omsättning. Dessa data hämtades från databasen Retriever Business som tillhandahåller 

redovisningsdata för Sveriges samtliga 1,4 miljoner företag (Retriever Business 2016). 

Samtliga data laddades ned till Excel där vi också utförde våra beräkningar.  

 
5.2 Urval för undersökningen 

Som tidigare nämnts har vi undersökt de 5000 största moderbolagen i Sverige och de 

branscher där dessa företag ingår. Anledningen att vi endast tittar på moderbolaget är 

att hela koncernen kan ha dotterbolag i utlandet som beskattas med andra skattevillkor. 

För att ge en rättvis bild av de effektiva skattesatserna har vi studerat redovisningsåren 

2009, 2010, 2011, 2012, 2013 och 2014. Redovisningsåren 2009-2012 representerar i 

undersökningen åren före skattereformen 2013 och åren 2013 och 2014  representerar 

åren efter reformen. Eftersom samtliga företags årsredovisningar för 2015 inte 

inkommit till bolagsverket vid tiden för vår undersökning har vi exkluderat detta 

redovisningsår. Eftersom företag kan göra olika justeringar av det resultat som ligger 

till grund för beskattningen har vi genomgående resultat för genomsnittet av åren före 

och åren efter skattereformen. Det finns till exempel en risk att redovisningsdata från 

år 2012 inte är representativa eftersom företagen då var medvetna om den kommande 

skattesänkningen januari 2013.  Redovisningsdata för 2012 kan delvis spegla 

förhållandet att företagen på olika sätt (t.ex. genom avsättning till periodiseringsfonder 

och överavskrivningar) skjutit upp skatten till året efter skattereformen.  

I undersökningen har vi endast studerat företag med helt räkenskapsår. Anledningen till 

detta är att företag med brutet räkenskapsår betalade skatt enligt den skattesats som 

gällde för beskattningsåret som påbörjades före den 1 januari 2013. Bolagsskatten för 

beskattningsåret 2013 var alltså 26,3 procent (och inte de 22 procent som kom att gälla 

från januari 2013) för de företag som påbörjade sitt räkenskapsår före den 1 januari 

2013. Motsvarande gäller för reformen skattereformen 2009. Företag som påbörjat sitt 

räkenskapsår före 2009 betalade skatt efter skattesatsen 28 procent (och inte de 26,3 

procenten som gällde fr.o.m. 1 januari 2009).   

Den 26 maj 2016 uppgick antalet Sveriges största Aktiebolag med omsättning över 150 

miljoner kronor till 5 624 företag. På grund av våra ovan nämnda urvalskriterier varierar  
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antalet företag vi studerar för varje år. Genomsnittet för antalet företag vi studerar i 

undersökningen uppgår till 4 377 företag.  

 

5.3 Branschindelning 
Vid indelningen av företagen i branschtillhörighet har vi valt mellan två olika 

indelningsgrunder. Det första alternativet var att göra branschindelningen i enlighet 

med SNI-koden som står för ”svensk näringsgrensindelning”. Denna indelning bygger 

på EU:s NACE (Classification of Economic Activitites in the European Community) 

och tillämpas av Statistiska Centralbyrån och den finns också tillgänglig genom 

Retriever Business. I rapportering till SCB anger emellertid en del företag 

”huvudkontor” som SNI-kod eller att de helt saknar sådan kod eftersom de inte kan 

finna någon bransch enligt SNI-koden som stämmer med företagets verksamhet. Det 

andra alternativet var att använda en branschlista utvecklad av Retriever Business och 

UC Allabolag där alla företag har tilldelats en branschtillhörighet. Denna branschlista 

fungerar också som en förenkling till listan från SCB eftersom vissa bolag kan ha fler 

SNI-koder (Retreiver Business 2016). 

Vi har valt att identifiera företagens branschtillhörighet med hjälp av den 

branschindelningen som Retriever Business och UC Allabolag har konstruerat. 

Anledningen är att alla företag har en entydig branschtillhörighet i denna 

branschindelning. Denna branschlista har trettio olika huvudbranschindelningar. Vi 

undersökt samtliga trettio branscher men eftersom två av branscherna inte innehåller 

några verksamma bolag enligt våra urvalskriterier ingår endast 28 företag i vår 

branschlista som finns bifogad (se bilaga 1).  Vid beräkningarna av den effektiva 

skattesatsen för de olika branscherna har antalet observationer för respektive bransch 

varierat kraftigt. Antalet observationer för respektive bransch har varierat kraftigt. 

Antalet framgår i vår branschlista som finns bifogad (se bilaga 1).  

5.4 Beräkningen av effektiv skatt  

För att beräkna den effektiva skattesatsen har vi använt formeln skatt/årets resultat före 

skatt. Eftersom inte samtliga företags årsredovisningar innehåller årets resultat före 

skatt har vi använt formeln skatt + årets resultat för att få fram resultat före skatt.  

För varje år vi studerat har vi beräknat följande:  
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1. Medelvärde – beskriver genomsnittet av alla observationer; 

2. Median (andra kvartil Q2) – den mittersta observationen av alla storleksordnade 

observationer;  

3. Nedre kvartil (Q1– beskriver de 25 procent lägsta storleksordnade 

observationerna; 

4. Övre kvartil (Q3)– beskriver de 25 procent högsta storleksordnade 

observationerna. 

Eftersom de effektiva skattesatserna ibland har stor variationsbredd och extremvärden 

som kraftigt kan påverka medelvärdet kompletterar medianmåttet medelvärdet i våra 

beräkningar. Vi har också räknat ut den nedre kvartilen och den övre kvartilen. Dessa 

beskriver spridningarna runt medianen. I våra beräkningar visar den nedre kvartilen den 

effektiva skattesats som de 25 procent av företagen med lägst skattesats hamnar under. 

Den övre kvartilen är den effektiva skattesats som de 25 procenten av företagen med 

hög effektiv skattesats överskrider.  
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6.	Resultat	
I detta avsnitt presenterar vi våra beräkningsresultat och för en analytisk diskussion 

kring dessa. Samtliga resultattabeller återfinns i Appendix. Här kommenterar vi de 

viktigaste resultaten.  

 
6.1 Effektiv skattesats för de 5000 största moderbolagen i Sverige 
 
Nedanstående tabell 7 visar vårt huvudresultat. Av tabellen framgår det entydigt att 

skattereformen 2013 reducerade den effektiva skattesatsen. Den effektiva 

genomsnittliga (median) skattesatsen var under beskattningsåren 2013-2014 18,5 

(22,4) i jämförelse med motsvarande skattesatser för beskattningsåren 2009-2012 som 

uppgick till 25,5 (26,7). Den effektiva skattesatsen sjönk alltså med 7 procentenheter 

räknat på genomsnitt och 4,3 procentenheter räknat på medianen. Utan ändringar i 

avdragsregler och andra justeringsposter som skapar ett gap mellan skattemässigt och 

bokföringsmässigt resultat skulle effekten förväntas vara en sänkning av den effektiva 

skattesatsen med 4,3 (26,3-22).  
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Tabell	7.	Medelvärde och median för moderbolag i Sverige med omsättning över 150 
miljoner kronor för	perioden	2009-2012	respektive	2013-2014.	Siffrorna	visas	i	
procent	om	inte	annat	anges.	*)	
	
 2009-2012 

genomsnitt 
2013-2014 
genomsnitt 

Skillnad 

Effektiv skatt medelvärde 25,5 18,5 7,0 
Effektiv skatt median  26,7 22,4 4,3 
Nedre kvartilen 18,0 12,3  
Övre kvartilen 28,6 24,4  
Faktisk skattesats 26,3 22 4,3 
Skillnad faktisk och effektiv 
skattesats, medelvärde 
(procentenhet) 

0,8 3,5  

Skillnad faktisk skattesats och 
effektiv skattesats, median 
(procentenhet) 

0,4 0,4  

*)	Tabell A2 i appendix rapporterar motsvarande siffror för vart och ett av åren 2009 -
2014.	
	
Våra resultat visar att de begränsade avdragsmöjligheterna för särskilt räntekostnader 

inte hade så stor effekt. Räknat på förändringen av medianen var sänkningen av den 

effektiva skattesatsen identisk med reduktionen av den faktiska skattesatsen vilket 

enligt formeln   

Effektiv skattesats =  

	Faktisk	skattesats	𝑥	
Skattemässigt	resultat

Bokföringsmässigt	resultat	före	skatt 

innebär att det skattemässiga resultatet i förhållande till det bokföringsmässiga 

resultatet var oförändrat. Räknat på medianvärdet betyder detta att reformen 2013 inte 

förändrade möjligheterna för det typiska svenska aktiebolaget med en omsättning på 

minst 150 Mkr att justera det resultat som skall ligga till grund för beskattningen. Om 

vi i stället ser till förändringen av den genomsnittliga effektiva skattesatsen på -7 

procentenheter kan vi snarare dra slutsatsen att möjligheterna för det genomsnittliga 

bolaget i vår undersökning att minska det skattemässiga resultatet ökade genom 

reformen. Tabell 8 illustrerar resonemanget. 
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Tabell 8. Skillnad mellan perioderna avseende möjligheter att minska det 
skattemässiga resultatet. 
  
Skatteperiod Effektiv 

skattesats 
Faktiska 
skattesats 

Skattemässigt	resultat
Bokföringsmässigt	resultat	före	skatt 

2009 -2012 25,5 26,3 0,96 
2013-2014 18,5 22 0,84 
Skillnad 7 4,3  

 

Av tabellen ovan framgår det att företagen i genomsnitt justerade ned det 

bokföringsmässiga resultatet med 16 procent ((1-0,84) x 100) efter reformen jämfört 

med 4 procent ((1-0,96) x 100) innan reformen.  Ett av motiven bakom skattereformen 

2013 och dess ränteavdragsbegränsningar var som tidigare nämnts att skapa ett 

symmetrisk skattesystem med högre grad av skattemässig likabehandling för olika 

finansieringskällor. Vårt resultat för det genomsnittliga företaget pekar på at 

ränteavdragsbegränsningarna inte var särskilt effektiva eller alternativt, att företagen 

parerade de begränsade avdragsmöjligheterna för räntor med andra justeringar för att 

få ned det resultat som ligger till grund för beskattningen.  

Av tabell 7 ovan framgår det också att det är en rejäl spridning i  företagens beskattning. 

Efter reformen uppgår nedre kvartilens effektiva skattesats till 12,3 medan motsvarande 

för den övre kvartilen är 24,4. Om vi erinrar oss nedanstående formel ges en förklaring.   

Effektiv skattesats =  

	Faktisk	skattesats	𝑥	
Skattemässigt	resultat

Bokföringsmässigt	resultat	före	skatt 

 

Eftersom den faktiska skattesatsen är identisk för alla företag beror skillnaden på 

möjligheten att göra de olika skattemässiga justeringar som vi redogjorde för i avsnitt 

2. Kvoten Skattemässigt resultat/ Bokföringsmässigt resultat är i genomsnitt 0,55 för 

företagen i den nedre kvartilen (Q1) medan kvoten för företagen i den övre kvartilen 

(Q3) är drygt 1. Med andra ord kan de 25 procenten av företagen som har lägst effektiv 

skatt göra omfattande justeringar av det resultat som ligger till grund för beskattningen 

medan sådana möjligheter inte verkar vara närvarande för de 25 procent av företagen 

som har hög effektiv skattesats. 
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Nedanstående tabell rapporterar taxerad inkomst i procent av resultat efter finansnetto, 

dels i procent av taxerad inkomst. Urvalet av företag är samtliga aktiebolag som 

respektive år haft en positiv taxerad inkomst.  

Tabell 9. Faktisk och effektiv bolagsskattesats under åren 2004-2013.*) 
 
Beskattningsår Faktisk Bolagsskattesats; 

% 
Taxerad inkomst i procent av 

resultat efter finansnetto 
2004 28 44,1 
2005 28 56,2 
2006 28 47,8 
2007 28 44,8 
2008 28 52,2 
2009 26,3 64,0 
2010 26,3 52,8 
2011 26,3 53,9 
2012 26,3 54,5 
2013 22 63,0 

*) Källa Skatteverkets årsböcker från 2005-2015. Samt egna beräkningar.  
 

Även om kvoten taxerad inkomst/ resultat efter finansnetto inte är direkt jämförbar med 

det mått vi använder i vår studie (skattemässigt resultat/bokföringsmässig vinst före 

skatt) visar tabellen ett intressant förhållande. Av tabellen  framgår att de skattemässiga 

justeringarna är betydande. Beskattningsåret 2013 uppgick det sammanlagda resultatet 

efter finansnetto för aktiebolag som rapporterade positivt taxerad inkomst till 538 257 

miljoner kronor medan den taxerade inkomsten för dessa företag endast uppgick till 

339 156 miljoner kronor. Det betyder att de totala skattemässiga justeringarna uppgick 

till -199 992 miljoner kronor och att den taxerade inkomsten motsvarade 63 procent av 

resultatet efter finansnettot. Tabellen illustrerar också den nedåtgående trenden i 

faktiska bolagsskattesatser samtidigt som reformerna har ökat den andel av resultatet 

efter finansnettot som redovisas som taxerad inkomst. Det tyder på att reformerna 

gradvis har begränsat företagens möjligheter att justera det resultat som skall ligga till 

grund för beskattningen. (taxerad inkomst).   

Det är också av intresse att jämföra våra egna resultat med de som framkom i den 

utredning som Centre for European Economic Research genomförde på uppdrag av den 

Europeiska kommissionen (Spengel et al. 2014). 
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Tabell 10. Effekter på skattesatser av skattereformen 2013. Jämförelse mellan vår 
studie och studien av Spengen et al. (2014) 
Spengel et al. (2014) 2012 2013 Skillnad 
    
Faktisk (nominell) skattesats  26,3 22 4,3 
Effektiv skattesats 23,2 19,4 3,8 
Skillnad  3,1 2,6  
    
Vår studie     
    
 2009 - 2012 2013-2014  
Genomsnitt    
Faktisk (nominell) skattesats  26,3 22 4,3 
Effektiv skattesats 25,5 18,5 7 
Skillnad 0,8 3,5  
    
Median    
Faktisk (nominell) skattesats  26,3 22 4,3 
Effektiv skattesats 26,7 22,4 4,3 
Skillnad - 0,4 -2,4  

 

Våra resultat pekar på att den genomsnittliga (median) effektiva skattesatsen sjönk med 

7 (4,3) procentenheter från perioden 2009-2012 före skattereformen till perioden 2013-

2014 efter skattereformen. Spengel et al. (2014) kom fram till att skattereformen 

reducerade den effektiva skattesatsen med 3,8 procentenheter. Resultaten i detta 

avseende är hyggligt sammanfallande, i vart fall om man i vår undersökning mäter 

förändringen i medianvärden (som pekar på en reduktion av den effektiva skattesatsen 

med 4,3 procentenheter.  

Spengel et al. fångar emellertid inte upp det faktum att en skattereform drabbar olika 

företag olika mycket. Som framgår av tabell 7 är det en rejäl spridning mellan 

företagens beskattning. Som framgår av tabell A3 i Appendix sjunker den nedre 

kvartilens effektiva skattesats med 5,7 procentenheter medan den övre kvartilens 

skattesats går ned med 4,2 procentenheter. Efter reformen uppgår nedre kvartilens 

effektiva skattesats till 12,3 medan motsvarande för den övre kvartilen är 24,4. 
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6.2 Branschvisa resultat på den effektiva skattesatsen.  
 

Tabell A5 i Appendix redovisar den genomsnittliga (median) effektiva skattesatsen för 

samtliga branscher under period 2009-2012 respektive period 2013-2014. Av tabellen 

framgår att vissa branscher har en hög genomsnittlig effektiv skattesats medan andra 

har låg, räknat på medelvärdet. Om vi däremot studerar  medianen för den effektiva 

skattesatsen för de olika branscherna kan vi se att de flesta branschers effektiva skatt är 

nära den faktiska skattesatsen.  

Branschen Avlopp, avfall, el och vatten är ett exempel på en bransch med låg 

genomsnittlig effektiv skattesats (17,9 procent år 2009-2012 respektive 17,0 i åren 

2013-2014). En bransch med genomgående hög genomsnittlig effektiv skatt för 

samtliga år är Partihandel vars genomsnittliga effektiva skatt 2009-2012 låg på 34 

procent och 27,8 procent perioden 2013-2014.   

Om vi återigen tittar på formeln för effektiv skattesats kan förklaringen vara att företag 

verksamma i Avlopp, avfall, el och vatten kan göra omfattande justeringar av det 

resultat som ligger till grund för beskattning medan företagen i branschen Partihandel 

har färre möjligheter att göra sådana justeringar för att få ner skatten.  

Majoriteten av branscherna karaktäriseras av mindre förändringar i den effektiva 

skattesatsen mellan perioden före och efter skattereformen med olika faktisk 

bolagsskatt. Det finns dock en del branscher som sticker ut där den effektiva 

skattesatsen förändrats mycket mellan perioderna. 

I branschen Data, it och telekommunikation minskade den effektiva genomsnittliga 

(median) skattesatsen minskat från 20,5 (26,57) innan reformen till 7,1 (7,1) efter 

reformen. En annan bransch där den effektiva skattesatsen minskat kraftigt är 

Detaljhandel. Där har den effektiva skattesatsen sjunkit från 23,2 (26,64) innan 

reformen till 11,3 (11,3) efter reformen. Dessa skattesatser är anmärkningsvärt låga 

eftersom genomsnittet (median) för samtliga bolag vi studerat var 25,5 (26,7) under 

2009-2012 och 18,5 (22,4) under 2013-2014.  

En del branscher har högre effektiva skattesats efter skattereformen 2013. Branschen 

Uthyrning och leasing hade under perioden 2009-2012 en genomsnittlig (median) 

effektiv skattesats på 24,1 (26,67). Under period 2013-2014 var den genomsnittliga 

effektiva skattesatsen 41,1 (41,1).  
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Vår undersökning visar alltså att det föreligger stora skillnader i den effektiva 

skattesatsen mellan olika branscher och att skattereformen har haft mycket olika 

inverkan på den effektiva skattesatsen hos olika branscher. 	

	

7. Sammanfattning  

Bolagsskattesystemets utformning är viktig eftersom den påverkar samhällsekonomin 

i ett antal olika väsentliga avseenden. När man studerar effekten av en 

bolagsskattereform är effektiv och faktiskt bolagsskattesats två viktiga begrepp. Den 

faktiska bolagsskattesatsen är den skatt som företag enligt lag måste betala på det 

skattemässiga resultatet. Den effektiva skattesatsen är den skattesats som företag 

betalar på det bokföringsmässiga resultatet. Att dessa två skattesatser skiljer sig åt beror 

på att företagen kan göra ett antal justeringar av det resultat som ligger till grund för 

beskattningen. 

Det svenska bolagsskattesystemet har genomgått många reformer. Den senaste 

reformen genomfördes 2013. Då sänktes bolagsskatten till 22 procent samtidigt som 

man införde vissa begränsningar i det skattemässiga avdragssystemet. Det är alltså inte 

givet vad effekterna av en bolagsskattereform blir.  

Tidigare studier har med  Devereux och Griffiths (2003) metod beräknat den 

genomsnittliga effektiva skattesatsen både innan och efter reformen 2013. Dessa 

beräkningar är dock utförda med fiktiva siffror för ett modellföretag och har dessutom 

inte studerat olika företag och branschers effektiva skattesatser. Någon 

konsekvensanalys av vilka effekterna blir på företagens effektiva skattesats har alltså 

inte tidigare genomförts. 

Denna rapport har undersökt hur reformen av bolagsskattesystemet 2013 påverkade de 

effektiva skattesatserna för svenska aktiebolag och om effekterna var olika för olika 

företag och branscher. Undersökningen har genomförts genom att inhämta 

årsredovisningsdata från de 5 000 största aktiebolagen i Sverige som sedan använts för 

att beräkna den genomsnittliga effektiva skattesatsen. 

Vår undersökning visar att den genomsnittliga effektiva skattesatsen sjönk efter 

skattereformen 2013. Resultaten av undersökningen visar också att företag och 

branscher beskattas mycket olika. De med låg beskattning kan göra omfattande 

skattemässiga justeringar medan företag/branscher med hög beskattning inte har 
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motsvarande möjligheter. Sammanfattningsvis visar våra resultat att Devereux och 

Griffiths (2003) metod för att beräkna genomsnittliga effektiva skattesatser ger en 

onyanserad bild av effekterna av skattereformen 2013. Den metoden utgår från ett 

modellföretag med fiktiva siffror och kan alltså inte fånga upp att olika företag och 

branscher påverkas olika mycket av en skattereform.  
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9. Appendix 

	
A1. Branschlista. Lista över alla branscher som ingått i undersökningen samt det 
samlade genomsnittet för samtliga branscher.  
.   
 
1 Avlopp, avfall, el och vatten (214 företag) 
2 Bank, finans och försäkring (185 företag) 
3 Bransch- arbetsgivar- och yrkesorg. (11 företag) 
4 Bygg, design och inredningsverksamhet(315 företag) 
5 Data, it och telekommunikation (177 företag) 
6 Detaljhandel (244 företag) 
7 Fastighetsverksamhet (287 företag) 
8 Företagstjänster (85 företag) 
9 Hotell och restaurang (46 företag) 
10 Hälsa och sjukvård (99 företag)   
11 Jordbruk, skogsbruk, jakt och fiske (23 företag) 
12 Juridik, ekonomi och konsulttjänster (47 företag)  
13 Kultur, nöje och fritid (25 företag) 
14 Livsmedelsframställning (97) 
15 Media (67 företag) 
16 Motorfordonshandel (189 företag) 
17 Offentlig förvaltning och samhälle (2 företag) 
18 Partihandel (851 företag) 
19 Reklam, pr och marknadsundersökning (48) 
20 Reparation och installation (44 företag)  
21 Resebyrå och Turism (32) 
22 Teknisk konsultverksamhet (67 företag)  
23 Tillverkning och industri (829 företag)  
24 Transport och magasinering (275 företag)  
25 Utbildning, forskning och utveckling (62 företag)  
26 Uthyrning och leasing (38 företag)  
27 Övriga konsumenttjänster (4 företag)  
28 Bemanning och arbetsförmedling (46 företag) 
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Tabell A2. Effektiva skattesatser i medelvärde och median. Effektiva skattesatser i 
nedre kvartil, övre kvartil och skillnad mellan faktisk skattesats och effektiv skattesats 
medelvärde och median. Moderbolag i Sverige med omsättning över 150 miljoner 
kronor. 2009-2014. Siffrorna visas i procent om inte annat anges.  
 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 
Effektiv skattesats medelvärde 27,4 26,7 34,6 13,1 19,0 17,9 
Effektiv skattesats median 26,7 26,5 26,7 26,8 22,4 22,4 
Nedre kvartilen 16,6 20,7 21,0 14,0 14,4 10,3 
Övre kvartilen 28,4 28,3 28,3 29,2 24,2 24,7 
Faktisk skattesats 26,3 26,3 26,3 26,3 22,0 22,0 
Skillnad faktisk skattesats och 
effektiv skattesats, medelvärde 
(procentenhet) 

1,1 0,4 8,3 -13,2 -3,0 -4,1 

Skillnad faktisk skattesats och 
effektiv skattesats, median 
(procentenhet) 

0,4 0,2 0,4 0,5 0,4 0,4 

 
 
Tabell A3. Effektiva skattesatser i medelvärde och median. Effektiva skattesatser i 
nedre kvartil, övre kvartil samt skillnad mellan faktisk skattesats och effektiv 
skattesats, medelvärde och median. Moderbolag i Sverige med omsättning över 150 
miljoner kronor för perioden 2009-2012 respektive 2013-2014. Siffrorna visas i 
procent om inte annat anges. 
 
 2009-2012 

genomsnitt 
2013-2014 
genomsnitt 

2009-
2012 
median 

2013-
2014 
median 

Effektiv skattesats medelvärde 25,5 18,5 27,1 18,5 
Effektiv skattesats median 26,7 22,4 26,7 22,4 
Nedre kvartilen 18,0 12,3 18,6 12,3 
Övre kvartilen 28,6 24,4 28,4 24,4 
Faktisk skattesats 26,3 22,0 26,3 22,0 
Skillnad faktisk skattesats och 
effektiv skattesats, medelvärde 
(procentenhet) 

-0,8 -3,6 0,8 -3,6 

Skillnad faktisk skattesats och 
effektiv skattesats, median 
(procentenhet) 

0,4 0,4 0,4 0,4 
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Tabell A4. Jämförelse mellan period 2009-2012 respektive 2013-2014. Siffrorna visas 
i procentenheter om inte annat anges. 
  
 Skillnad i effektiv skattesats, 

medelvärdet mellan period 
2009-2012 resp. 2013-2014 

Skillnad i effektiv skattesats, 
median mellan period 2009-
2012 resp. 2013-2014 

Effektiv skatt 
medelvärde 

-7,0 -8,6 

Effektiv 
skattesats 
median 

-4,3 -4,3 

Nedre kvartilen -5,7 -6,3 
Övre kvartilen -4,1 -3,9 
Faktisk 
skattesats 

-4,3 -4,3 

Skillnad faktisk 
skattesats och 
medelvärde 

-2,7 -4,3 

Skillnad faktisk 
skattesats och 
median 

0,0 0,0 
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Tabell A5. Branschvisa effektiva skattesatser i medelvärde och median period 2009-
2014. 
 

  Effektiv 
skattesats, 
medelvärde 
2009-2012 

Effektiv 
skattesats, 
medelvärde 
2013-2014 

Effektiv 
skattesats, 
median 2009-
2012 

Effektiv 
skattesats, 
median 2013-
2014 

1  17,9 17,0 26,3 17,0 
2  20,0 23,8 26,4 23,8 
3  16,1 42,8 32,6 42,8 
4  19,3 25,2 27,3 25,2 
5  20,5 7,1 26,6 7,1 
6  23,2 11,3 26,6 11,3 
7  18,8 25,5 26,3 25,5 
8  11,1 11,2 26,4 11,2 
9  12,2 20,4 26,5 20,4 
10  30,1 28,7 27,1 28,7 
11  38,8 40,5 26,7 40,5 
12  17,4 26,2 26,5 26,2 
13  12,5 13,5 27,0 13,5 
14  21,4 13,1 26,9 13,1 
15  39,1 3,1 26,4 3,1 
16  26,5 21,0 26,9 21,0 
17  13,2 55,9 9,7 55,9 
18  34,0 27,8 27,0 27,8 
19  23,2 6,1 26,7 6,1 
20  17,5 -204,0 26,5 -204,0 
21  25,2 23,4 26,7 23,4 
22  17,7 16,8 26,9 16,8 
23  17,2 22,0 26,5 22,0 
24  24,6 15,3 27,0 15,3 
26  113,9 4,4 27,2 4,4 
26  24,1 41,1 26,7 41,1 
27  43,0 24,9 27,9 24,9 
28  55,1 29,8 26,9 29,8 
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Tabell A6. Skillnad mellan faktisk skattesats och medelvärde för effektiv skattesats 
2009-2014. 
 
 Faktisk 

skattesats 
2009-
2012 

Faktisk 
skattesats 
2013-
2014 

Skillnad mellan faktisk 
skattesats och effektiv 
skattesats, medelvärde 
2009-2012 

Skillnad mellan faktisk 
skattesats och effektiv 
skattesats, medelvärde 
2013-2014 

1 26,3 22,0 -8,4 -5,0 
2 26,3 22,0 -6,3 1,8 
3 26,3 22,0 -10,2 20,8 
4 26,3 22,0 -7,0 3,2 
5 26,3 22,0 -5,8 -14,9 
6 26,3 22,0 -3,2 -10,7 
7 26,3 22,0 -7,5 3,5 
8 26,3 22,0 -15,2 -10,8 
9 26,3 22,0 -14,1 -1,6 
10 26,3 22,0 3,8 6,7 
11 26,3 22,0 12,5 18,5 
12 26,3 22,0 -8,9 4,2 
13 26,3 22,0 -13,8 -8,5 
14 26,3 22,0 -4,9 -8,9 
15 26,3 22,0 12,8 -18,9 
16 26,3 22,0 0,2 -1,0 
17 26,3 22,0 -13,1 33,9 
18 26,3 22,0 7,7 5,8 
19 26,3 22,0 -3,1 -15,9 
20 26,3 22,0 -8,8 -226,0 
21 26,3 22,0 -1,1 1,4 
22 26,3 22,0 -8,7 -5,2 
23 26,3 22,0 -9,1 0,0 
24 26,3 22,0 -1,7 -6,7 
25 26,3 22,0 87,6 -17,6 
26 26,3 22,0 -2,2 19,1 
27 26,3 22,0 16,7 2,9 
28 26,3 22,0 28,8 7,8 
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Tabell A7. Skillnad mellan faktisk skattesats och median för effektiv skattesats 2009-
2014. 
 
 Faktisk 

skattesats 
2009-
2012 

Faktisk 
skattesats 
2013-
2014 

Skillnad mellan faktisk 
skattesats och effektiv 
skattesats, median 2009-
2012 

Skillnad mellan faktisk 
skattesats  och effektiv 
skattesats, median 2013-
2014 

1 26,3 22 0 -5 
2 26,3 22 0 1,8 
3 26,3 22 6,3 20,8 
4 26,3 22 1 3,2 
5 26,3 22 0,3 -14,9 
6 26,3 22 0,3 -10,7 
7 26,3 22 0 3,5 
8 26,3 22 0,1 -10,8 
9 26,3 22 0,2 -1,6 
10 26,3 22 0,8 6,7 
11 26,3 22 0,4 18,5 
12 26,3 22 0,2 4,2 
13 26,3 22 0,7 -8,5 
14 26,3 22 0,6 -8,9 
15 26,3 22 0,1 -18,9 
16 26,3 22 0,6 -1 
17 26,3 22 -16,6 33,9 
18 26,3 22 0,7 5,8 
19 26,3 22 0,4 -15,9 
20 26,3 22 0,2 -226 
21 26,3 22 0,4 1,4 
22 26,3 22 0,6 -5,2 
23 26,3 22 0,2 0 
24 26,3 22 0,7 -6,7 
25 26,3 22 0,9 -17,6 
26 26,3 22 0,4 19,1 
27 26,3 22 1,6 2,9 
28 26,3 22 0,6 7,8 
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Tabell A8. Skillnad i medelvärdena för effektiv skattesats mellan period 2009-2012 
respektive 2013-2014. Siffrorna visas i procent om inte annat anges.  
 
 Effektiv 

skattesats, 
medelvärde 2009-
2012 

Effektiv 
skattesats, 
medelvärde 2013-
2014 

Skillnad i medelvärdet mellan 
periodernas effektiva skattesats 
(procentenheter) 

1 17,9 17,0 -1,0 
2 20,0 23,8 3,8 
3 16,1 42,8 26,6 
4 19,3 25,2 5,9 
5 20,5 7,1 -13,4 
6 23,2 11,3 -11,8 
7 18,8 25,5 -6,7 
8 11,1 11,2 0,1 
9 12,2 20,4 8,2 
10 30,1 28,7 -1,4 
11 38,8 40,5 1,7 
12 17,4 26,2 8,8 
13 12,5 13,5 1,0 
14 21,4 13,1 -8,4 
15 39,1 3,1 -36,0 
16 26,5 21,0 -5,5 
17 13,2 55,9 -42,7 
18 34,0 27,8 -6,2 
19 23,2 6,1 -17,1 
20 17,5 -204,0 -221,6 
21 25,2 23,4 -1,8 
22 17,7 16,8 -0,9 
23 17,2 22,0 4,8 
24 24,6 15,3 -9,3 
25 113,9 4,4 -109,5 
26 24,1 41,1 17,0 
27 43,0 24,9 -18,1 
28 55,1 29,8 -25,3 

 
  



	 35	

Tabell A9. Skillnad i median för effektiv skattesats mellan period 2009-2012 
respektive 2013-2014. Siffrorna visas i procent om inte annat anges.  
 
 Effektiv skattesats, 

median 2009-2012 
Effektiv skattesats, 
median 2013-2014 

Skillnad i  median mellan 
periodernas effektiva 
skattesatser 
(procentenheter) 

1 26,3 17,0 -9,4 
2 26,3 23,8 -2,5 
3 32,6 42,8 10,2 
4 27,3 25,2 -2,1 
5 26,6 7,1 -19,5 
6 26,6 11,3 -15,3 
7 26,3 25,5 -0,8 
8 26,4 11,2 -15,2 
9 26,5 20,4 -6,1 
10 27,1 28,7 1,6 
11 26,7 40,5 13,7 
12 26,5 26,2 -0,3 
13 27,0 13,5 -13,5 
14 26,9 13,1 -13,8 
15 26,4 3,1 -23,3 
16 26,9 21,0 -5,9 
17 9,7 55,9 46,2 
18 27,0 27,8 0,8 
19 26,7 6,1 -20,6 
20 26,5 -204,0 -230,5 
21 26,7 23,4 -3,3 
22 26,9 16,8 -10,1 
23 26,5 22,0 -4,5 
24 27,0 15,3 -11,7 
25 27,2 4,4 -22,8 
26 26,7 41,1 14,4 
27 27,9 24,9 -3,0 
28 26,9 29,8 2,9 

 
 
  



	 36	

Tabell A10. Medelvärde effektiv skattesats för nedre och övre kvartil för respektive 
bransch. 
  
 Nedre kvartil Q1 

effektiv 
skattesats, 
medelvärde 2009-
2012 

Nedre kvartil Q1 
effektiv 
skattesats, 
medelvärde 2013-
2014 

Övre kvartil Q3 
effektiv 
skattesats, 
medelvärde 
2009-2013 

Övre kvartil Q3 
effektiv 
skattesats, 
medelvärde 
2013-2014 

1 14,2 7,4 27,6 25,1 
2 11,9 15,7 27,5 23,9 
3 -14,9 6,7 76,7 62,2 
4 25,6 21,0 29,7 25,7 
5 12,4 11,6 28,7 24,5 
6 23,8 21,6 27,4 23,4 
7 7,2 5,4 28,5 23,2 
8 5,4 -4,4 28,3 23,6 
9 6,5 10,2 28,2 26,3 
10 25,9 19,1 29,4 28,2 
11 16,6 9,1 32,1 24,7 
12 18,7 10,9 28,7 28,7 
13 10,6 0,4 30,4 44,0 
14 18,2 9,3 28,2 23,5 
15 -1,2 -14,6 27,8 22,3 
16 25,0 22,1 28,1 24,4 
17 8,0 53,0 26,0 58,9 
18 24,7 19,5 29,0 24,7 
19 22,5 1,6 28,3 23,8 
20 4,2 -4,8 28,3 23,6 
21 22,6 14,1 28,4 23,8 
22 11,1 9,4 29,1 25,7 
23 7,1 3,6 28,1 23,9 
24 11,5 4,0 31,3 28,7 
25 19,3 18,5 33,0 26,7 
26 24,1 9,6 28,2 24,5 
27 22,0 20,4 49,1 28,9 
28 24,1 14,4 30,5 25,9 
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Tabell A11. Median för effektiv skattesats för nedre och övre kvartil för respektive 
bransch i båda perioderna.  
 

  Nedre kvartil Q1 
effektiv skattesats, 
median 2009-2012 

Nedre kvartil Q1 
effektiv skattesats, 
median 2013-2014 

Övre kvartil Q3 
effektiv skattesats, 
median 2009-2012 

Övre kvartil Q3 
effektiv skattesats, 
median 2013-2014 

1 14,6 7,4 27,6 25,1 

2 11,2 15,7 27,5 23,9 
3 0,6 6,7 82 62,2 
4 25,6 21 29,6 25,7 
5 13,5 11,6 28,1 24,5 
6 23,9 21,6 27,4 23,4 
7 7,4 5,4 28 23,2 
8 5 -4,4 28 23,6 
9 1,1 10,2 27,9 26,3 
10 26,1 19,1 29,8 28,2 
11 18,6 9,1 32,1 24,7 
12 22 10,9 28,9 28,7 
13 10,2 0,4 30,3 44 
14 22,4 9,3 28,1 23,5 
15 1,4 -14,6 27,7 22,3 
16 25,5 22,1 28 24,4 
17 10,1 53 27,5 58,9 
18 24,5 19,5 28,9 24,7 
19 24,2 1,6 28,3 23,8 
20 1,5 -4,8 28,2 23,6 
21 24,4 14,1 28,5 23,8 
22 11,1 9,4 28,8 25,7 
23 6,6 3,6 28 23,9 
24 12,5 4 31,2 28,7 
25 21,8 18,5 33,6 26,7 
26 25,7 9,6 28,2 24,5 
27 22,1 20,4 37,6 28,9 
28 25,5 14,4 29,3 25,9 
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Tabell A12. Skillnad mellan effektiv skattesats nedre kvartil medelvärde 2009-2012 
respektive 2013-2014. Siffrorna visas i procent om inget annat anges.  
 
  Nedre kvartil Q1 

effektiv skattesats, 
medelvärde 2009-
2012 

Nedre kvartil Q1 
effektiv skattesats,  
medelvärde 2013-
2014 

Skillnad i effektiv skattesats, 
medelvärde för nedre kvartil Q1 
mellan perioderna 
(procentenheter) 

1 14,2 7,4 -6,8 
2 11,9 15,7 3,8 
3 -14,9 6,7 21,6 
4 25,6 21,0 -4,6 
5 12,4 11,6 -0,8 
6 23,8 21,6 -2,2 
7 7,2 5,4 -1,8 
8 5,4 -4,4 -9,8 
9 6,5 10,2 3,7 
10 25,9 19,1 -6,8 
11 16,6 9,1 -7,4 
12 18,7 10,9 -7,9 
13 10,6 0,4 -10,3 
14 18,2 9,3 -8,9 
15 -1,2 -14,6 -13,4 
16 25,0 22,1 -2,9 
17 8,0 53,0 45,0 
18 24,7 19,5 -5,2 
19 22,5 1,6 -20,9 
20 4,2 -4,8 -9,0 
21 22,6 14,1 -8,6 
22 11,1 9,4 -1,6 
23 7,1 3,6 -3,5 
24 11,5 4,0 -7,5 
25 19,3 18,5 -0,8 
26 24,1 9,6 -14,6 
27 22,0 20,4 -1,6 
28 24,1 14,4 -9,7 
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Tabell A13. Skillnad mellan effektiv skattesats övre kvartil medelvärde 2009-2012 
respektive 2013-2014. 
 
Bransch Övre kvartil Q3 effektiv 

skattesats, medelvärde 
2009-2012 

Övre kvartil Q3 
effektiv skattesats, 
medelvärde 2013-
2014 

Skillnad i medelvärde för övre 
kvartil Q3 mellan perioderna 
(procentenheter) 

1 27,6 25,1 -2,5 
2 27,5 23,9 -3,6 
3 76,7 62,2 -14,5 
4 29,7 25,7 -4,0 
5 28,7 24,5 -4,2 
6 27,4 23,4 -4,0 
7 28,5 23,2 -5,3 
8 28,3 23,6 -4,7 
9 28,2 26,3 -1,9 
10 29,4 28,2 -1,3 
11 32,1 24,7 -7,4 
12 28,7 28,7 0,0 
13 30,4 44,0 13,6 
14 28,2 23,5 -4,6 
15 27,8 22,3 -5,5 
16 28,1 24,4 -3,7 
17 26,0 58,9 32,9 
18 29,0 24,7 -4,3 
19 28,3 23,8 -4,6 
20 28,3 23,6 -4,6 
21 28,4 23,8 -4,6 
22 29,1 25,7 -3,4 
23 28,1 23,9 -4,2 
24 31,3 28,7 -2,7 
25 33,0 26,7 -6,2 
26 28,2 24,5 -3,7 
27 49,1 28,9 -20,1 
28 30,5 25,9 -4,6 
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Tabell A14. Skillnad mellan effektiv skattesats nedre  kvartil Q1 median 2009-2012 
respektive 2013-2014. Siffrorna visas i procent om inget annat anges. 
  
 Nedre kvartil Q1 

effektiv skattesats, 
median 2009-2012 

Nedre kvartil Q1 
effektiv skattesats, 
median 2013-2014 

Skillnad i effektiv skattesats, 
median för nedre kvartil Q1 
mellan perioderna 
(procentenheter) 

1 14,6 7,4 -7,2 
2 11,2 15,7 4,6 
3 0,6 6,7 6,1 
4 25,6 20,1 -4,6 
5 13,5 11,6 -1,9 
6 23,9 21,6 -2,3 
7 7,4 5,4 -2,0 
8 5,0 -4,4 -9,4 
9 1,1 10,2 9,1 
10 26,1 19,1 -7,0 
11 18,6 9,1 -9,4 
12 22,0 10,8 -11,1 
13 10,2 0,4 -9,9 
14 22,4 9,3 -13,1 
15 1,4 -14,6 -16,0 
16 25,5 22,0 -3,5 
17 10,1 53,0 42,8 
18 24,5 19,5 -5,0 
19 24,2 1,6 -22,6 
20 1,5 4,8 -6,3 
21 24,4 14,1 -10,3 
22 11,1 9,4 -1,7 
23 6,6 2,6 -3,0 
24 12,5 4,0 -8,5 
25 21,8 18,5 -3,4 
26 25,7 9,5 -16,1 
27 22,1 20,4 -1,7 
28 25,5 14,4 -11,2 
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Tabell A15. Skillnad mellan effektiv skattesats övre kvartil Q3 median 2009-2012 
respektive 2013-2014. 
 
 Övre kvartil Q3 

effektiv skattesats, 
median 2009-2012 

Övre kvartil Q3 
effektiv skattesats, 
median 2013-2014 

Skillnad i effektiv skattesats, 
median för övre kvartil Q3 
(procentenheter) 

1 27,6 25,1 -2,5 
2 27,5 23,9 -3,6 
3 82,0 62,2 -19,8 
4 29,6 25,7 -3,9 
5 28,1 24,5 -3,6 
6 27,4 23,4 -4,0 
7 28,0 23,2 -4,8 
8 28,0 23,6 -4,4 
9 27,9 26,3 -1,5 
10 29,8 28,2 -1,7 
11 32,1 24,7 -7,4 
12 28,9 28,7 -0,2 
13 30,3 44,0 13,7 
14 28,1 23,5 -4,6 
15 27,7 22,3 -5,4 
16 28,0 24,4 -3,6 
17 27,5 58,9 31,4 
18 28,9 24,7 -4,2 
19 28,3 23,8 -4,5 
20 28,2 23,6 -4,6 
21 28,5 23,8 -4,7 
22 28,8 25,7 -3,1 
23 28,0 23,9 -4,1 
24 31,2 28,7 -2,5 
25 33,6 26,7 -6,9 
26 28,2 24,5 -3,7 
27 37,6 28,9 -8,6 
28 29,3 25,9 -3,4 
	


