
VATT-KESKUSTELUALOITTEITA
VATT-DISCUSSION PAPERS

182

SAMORDNINGEN
AV SKATTER
OCH SOCIALA
FÖRMÅNER I DE
NORDISKA
LÄNDERNA
Ekonomisk
generalrapport

Matti Virén

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus
Government Institute for Economic Research

Helsinki 1999



ISBN 951-561-258-6

ISSN 0788-5016

Valtion taloudellinen tutkimuskeskus

Government Institute for Economic Research

Hämeentie 3, 00530 Helsinki, Finland

Email: matti.viren@vatt.fi

J-Paino Oy

Helsinki, tammikuu 1999



VIRÉN MATTI: SAMORDNINGEN AV SKATTER OCH SOCIALA
FÖRMÅNER I DE NORDISKA LÄNDERNA. Helsinki, VATT, Valtion talou-
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Tiivistelmä:  Verojen ja tulonsiirtojen yhteensovittaminen Pohjoismaissa: Tässä
yhteenvetoraportissa tarkastellaan niitä ongelmia, joita Pohjoismassa on syntynyt
verotuksen, tulonsiirtojen ja tulosidonnaisten maksujen yhteisvaikutuksen seu-
rauksena. Johtuen korkeista rajaveroasteista ja verraten suurista tulonsiirroista
tuloksena on usein ollut tuloloukkuja. Ongelmat ovat akuutteja kaikille Pohjois-
maille, Norjaa ehkä lukuunottamatta. Raportissa arvioidaan näiden ongelmien
merkitystä yleensä ja erityisesti tilanteissa, joissa arvioidaan, onko lisätyönteko
kannattavaa ja toisaalta kannattaako työttömän ottaa vastaan työpaikka. Kaikissa
Pohjoismaissa löytyy tapauksia, etenkin lapsiperheiden osalta, joissa lisätyön te-
kemisestä saatava välitön rahallinen hyöty on vain alle 20 prosentin, joskus jopa
vain nollan, luokkaa. Olennainen merkitys tuloksiin on toimeentulotuella, joka
alhaisilla tulotasoilla aikaansaa sen, että nettokorvausasteet ovat lähes 100 %.
Tuloloukkujen purkaminen on ilmeisen vaikeaa ajatellen julkisen sektorin rahoi-
tustilannetta, jos kohta esimerkiksi Tanskan esimerkki kertoo, että ongelman rat-
kaiseminen ei ole mitenkään utopiaa.

Asiasanat: tuloloukut, verot, toimeentulotuki
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Abstract:  Adjusting taxes and income transfers in Nordic countries: This report
surveys the problems which arise in the case when taxes, income transfers and
income-related payments all reduce households’ disposable income. Because both
taxes and transfers are very high in these countries, povery traps are often
created. The problems are common for all Nordic countries except perhaps for
Norway. Two situations are analysed in the report, a case where an increase in
working time is considered and a case in which an unemployed person considers
a job offer. In all Nordic countries, and especially in the case households with
small children, the net income from additional wage income is less than 20 %, in
some case it is simply zero. The results are very much affected by social
assistance which increase the net replacement rates close to 100 % with low
income households. It seems obvious that poverty traps cannot be easily
eliminated because of the financial problems of the public sector. The example of
Denmark suggests, however, that a solution is not a real Utopia.
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1 Inledning1

Beskattningen och inkomstöverföringarna påverkar alla nationalekonomins
variabler. Men speciellt aktuella är effekterna på arbetsmarknadens funktion och
på den offentliga sektorns finansieringssituation. Bl.a inom OECD har det
upprepade gånger understrukits, att bristerna i arbetsmarknadens funktion i
många länder beror på problem som är relaterade till hur beskattnings- och
inkomstöverföringssystemen fungerar. Redan enbart därför är det motiverat att
utreda hur stort problemet är och hur det yttrar sig i de olika nordiska länderna. Å
andra sidan är den offentliga sektorns finansieringssituation i alla länder (med
undantag för Norge) i någon mån problematisk - inte minst därför att de
inkomstöverföringar som erläggs till den del av befolkningen som är i arbetsför
ålder har ständigt vuxit snabbare än totalproduktionen. Därför är det motiverat att
utreda hur förändringarna i skatte- och inkomstöverföringssystemen påverkar den
offentliga sektorns finansieringssituation.

Det främsta syftet med den här rapporten är att jämföra beskattnings- och
inkomstöverföringssystemens struktur i de Nordiska länderna. Därutöver är det
meningen att utreda hur dessa system organiserats, närmare bestämt vilken del av
systemet enskilda myndigheter ansvarar för. Vidare skall vi jämföra beskattnings-
och inkomstöverföringssystemens kvantitativa effekter på hushållens inkomst-
bildning. Meningen är också att försöka ställa upp några värderingar om hur
förändringar i systemen skulle inverka på den offentliga sektorns finansierings-
situation.

Det förstnämnda syftet förutsätter i praktiken att vi utreder vilken helhet
beskattningen och inkomst- överföringarna utgör i de olika länderna. Hur
inverkar en ökning av löne- och andra inkomster på den tillbudsstående
nettoinkomsten när man utöver skatterna beaktar även inkomstöverföringarna
(både de som är och de som inte är beroende av inkomsterna) samt de av
inkomsten beroende avgifterna för prestationer producerade av den offentliga
sektorn (såsom dagvårds- och åldringsvårdsavgifter)? En intressant fråga är, om
det av dessa faktorers totaleffekt uppstår sk inkomstfällor. Om så är fallet kan en
ökning av bruttoinkomsten leda till att de tillgängliga nettoinkomsterna minskar.
Ifall detta slags problem föreligger skulle det gälla att bestämma vilka
befolkningsgrupper de närmast berör. En viktig fråga är hur anordnande av en sk
basutkomsttrygghet påverkar den tillgängliga nettoinkomsten, särskilt i nedre
ändan av inkomstfördelningen. En annan viktig fråga är hur en ökning av löne-
och andra inkomster påverkar den samma.

                                             
1 Jag är tacksam för hjälp från Camilla Harismaa och Jan Täppinen.
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2 Beskattning och inkomstöverföringar i olika länder

Vi börjar med att granska beskattningens och inkomstöverföringarnas betydelse i
de nordiska länderna. Vår avsikt är att få en bild av huruvida det förekommer
avsevärt stora nivåskillnader mellan de fyra nordiska länderna vad beträffar de
väsentligaste skatte- och inkomstöverföringsposterna. Avsikten med tabell 1 är
att belysa denna fråga. Tabellen innehåller de viktigaste nyckeltalen.

På basen av tabell 1 kan man lätt dra den slutsatsen, att de nordiska länderna inte
avsevärt skiljer sig från varandra vad beträffar den offentliga sektorns storlek, i
synnerhet om man som måttstock använder andra OECD-länder. Visserligen kan
man skönja vissa skillnader också mellan de nordiska länderna. Om man som
måttstock använder bruttoskatteskalan kan man konstatera, att beskattningen i
Norge är klart mildare än i de övriga nordiska länderna. Skillnaden märks
speciellt bra i inkomstbeskattningen (i all synnerhet om man ytterligare beaktar
socialskyddsavgifterna). Då man beaktar utgiftssidan kan man skönja en liknande
skillnad vad beträffar inkomstöverföringarna. I Norge är inkomstöverföringarna i
förhållande till totalproduktionens värde nästan 10 % mindre än t. ex. i Sverige.
Danmarks och Finlands siffror är en aning mindre, men de är trots allt större än i
Norge.

Det finns många förklaringar till skillnaderna. Skillnaderna beror delvis på
inkomstöverföringarnas struktur. Den mängd inkomstöverföringar hushållen
erhåller beror i ytterst stor utsträckning på arbetslösheten och dess inverkan på
arbetslöshetsersättningarna och arbetslöshetspensionerna. Det här sambandet
framgick mycket bra speciellt i Finland i början av 1990-talet. Fortfarande är
skillnaden stor mellan Finland och Norge vad beträffar de inkomstöverföringar
som förorsakas av arbetslösheten. 2

Vi återkommer till arbetslöshetsskyddets nivå senare, men i det här
sammanhanget är det skäl att granska övriga inkomstöverföringsposter, speciellt
de inkomstöverföringar som sammanhänger med barnfamiljernas bostads- och
barnomsorgskostnader. Speciellt viktiga i det här sammanhanget är således
dagvårdsavgifterna och bostadsbidraget. Av tabell 2 framgår det, att antalet
mottagare av inkomstöverföringarna är mycket stort i samtliga fall, varav följer
att det är omöjligt för en forskare att karaktärisera inkomstöverföringarnas
betydelse som marginell. T. ex. antalet mottagare av bostadsstöd är flera hundra
tusen i de nordiska länderna, i Sverige överstiger antalet klart en miljon.

                                             
2 Olika arbetslöshetsgrader förklarar naturligtvis dessa skillnader. Enligt OECD:s statistikuppgifter
(OECD Main Economic Indicators April 1998) var arbetslöshetsgraden i Danmark 6.1 %, i Finland 14.0
%, i Norge 4.1 % och i Sverige 10.2 % år 1997.
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Man erhåller en bra bild över mängden inkomstöverföringar i de nordiska
länderna genom att studera den i Sverige gjorda jämförelsen av stöd för
barnfamiljer (Samhällets stöd (1996)). Tabell 3 innehåller ett sammandrag av
resultaten; resultaten illustreras också i figur 1. Av resultaten framgår det klart,
att det förekommer betydande skillnader mellan de nordiska länderna vad
beträffar strukturen av de inkomstöverföringar som ges till barnfamiljer. Enbart
nivån på barnbidragen varierar märkbart; nivån i Norge är ungefär dubbelt högre
än nivån i Finland. Det förekommer också skillnader i hur mycket medel man
använder för barnens dagvård; iögonenfallande är speciellt Sveriges höga siffror.
För bostadsbidragets del förefaller skillnaderna inte vara särskilt stora, men man
bör komma ihåg att bostadsbidraget täcker barnfamiljernas hela levnadslopp,
vilket innebär att också små nivåförändringar syns lättare i totalsummorna.
Bostadsbidragets relativa nivå är klart högst i Sverige och lägst i Norge, vilket
också klart kan ses i de beräkningar som gäller inkomstfällor. Dessa resultat
presenteras längre fram.

Innan vi ger oss in på dessa beräkningar är det på sin plats att också se på
beskattningen, vilken såklart ligger bakom alla samordningsproblem. I figur 2
presenteras ett grovt sammandrag över de olika ländernas marginalskattegrader
på så vis, att de beskattningsbara inkomsterna har omvandlats till finska mark.
Figur 3 innehåller de olika ländernas marginella och genomsnittliga inkomst-
skatteprocenter. Man har beaktat såväl skatteskalorna som eventuella avdrag vid
beräkningen av kurvorna.

På basen av figurerna kan man dra den slutsatsen, att inkomstskatteskalorna är
rätt så olika i de nordiska länderna. I Finland utgörs marginalskatteskalan av
många olika nivåer, medan den i Sverige i själva verket utgörs av enbart två
nivåer. Det väsentliga är såklart hur högt marginalskatten stiger. I det här
avseendet är skillnaderna rätt så stora - visserligen främst när det gäller Norge,
där den högsta marginalskatten ligger under 50 %, medan den i de övriga
länderna är nästan 10 % högre.
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3 Samordning av beskattningen och
inkomstöverföringarna

I det följande granskar vi samordningen av beskattningen och inkomst-
överföringarna ur två olika synvinklar. För det första granskar vi utvecklingen av
de förvärvsarbetande hushållens disponibla inkomster i samband med en tillväxt i
arbetsinkomsterna. För det andra granskar vi utvecklingen i de disponibla
inkomsterna i fall av arbetslöshet. I det senare fallet är vi främst intresserade av
det s.k. kompensationsförhållandet, vilket informerar oss om hur mycket de
disponibla nettoinkomsterna sjunker, om ena eller båda föräldrarna blir
arbetslösa. Beräkningarna hjälper oss också att uppskatta, hur inkomsterna kan
antas bete sig i det fall att man hittar ett jobb.

Resultat av beräkningarna presenteras i figur 4 och tabell 4. Figur 4 åskådliggör
det s.k. tabellfenomenet, det vill säga att en ökning i (brutto)arbetsinkomsterna
inte nödvändigtvis leder till en ökning i de disponibla inkomsterna. I själva verket
är det möjligt, att de disponibla inkomsterna sjunker i samband med att
arbetsinkomsterna stiger. Detta var helt möjligt åtminstone i Finland fram till år
1997 pga. att dagvårdstarifferna var mycket strängt progressiva i vissa inkomst-
klasser. Nu ser det ut som om sannolikheten att hamna i en sådan situation är
mycket liten, även om man inte helt kan utesluta den (se Finlands landsrapport,
figur 3).

Vid en jämförelse av Danmarks, Finlands och Sveriges figurer kan man
konstatera, att den sammanlagda marginaleffekten för medelinkomstbarnfamiljer
ligger omkring 90 % då inkomsterna ligger omkring 300 Euro. Detta är fallet i
alla tre länder. För Sveriges del gäller inkomstfällan inkomster som är en aning
högre än i Danmark och Finland, men pga. olikheter i kalkylmetoderna är det
svårt att säga hur stor skillnaden slutligen är.

Orsaken till att dessa tre länders figurer ser olika ut beror på att man i kalkylerna
för Finland har inkluderat socialbidragen (dvs. utkomststödet). I Finland är
normnivån för utkomststödet så hög - liksom uppenbarligen också i alla övriga
nordiska länder - att den i de lägre inkomstklasserna klart överstiger de
disponibla inkomster man erhåller från arbete. T. ex. i Finland stiger en fyra-
personers familjs norminkomstnivå (vilken inkluderar boendekostnaderna och det
behovsprövade stödet) lätt upp till ca 9 000 - 10 000 FIM, vilket i praktiken
motsvarar en månadslön på 15 000 FIM. Åtminstone i det finländska systemet
definieras normnivån på så sätt, att arbetsinkomsterna reducerar utkomstödet till
fullt belopp, vilket innebär att marginaleffekten i praktiken är 100 %. Speciellt
denhär 100 procents tröskeln är ett stort samhälleligt problem, eftersom den gör
det olönsamt att ta emot tillfälliga arbeten och klart gynnar utförande av svart
arbete. Problemet ligger ändå däri, att om man inom ramen för utkomststödet
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innehåller mindre än 100 % också för små tilläggsinkomster, bör man
uppenbarligen sänka norminkomstnivån i det fall att arbetsinkomsterna är noll.

Varför uppstår då inkomstfällor? Ur Danmarks, Finlands och Sveriges
landsrapporter framgår det att orsakerna är detsamma och deras betydelse är av
samma storleksordning. Beskattningens progressivitet är naturligtvis den
viktigaste faktorn, men också bostadsbidragens och dagvårdsavgifternas
betydelse utgör ca 10 - 20 % var (se Danmarks landsrapport, tabellerna 3 - 4,
Finlands landsrapport, tabellerna 1 - 3 och Sveriges landsrapport, diagram 7.1. Se
också Privatekonomi (1998)).

För Danmarks del håller systemet på att förändras såtillvida, att fram till år 2002
minskar marginaleffekterna avsevärt vad beträffar låg- och medelinkomsttagarna,
även om de kan stiga vad beträffar de högre inkomstklasserna. Förändringen är
väsentlig och det är väsentlig och det är kanske den första gången en så pass stor
minskning av inkomstfällorna sker. Men de övriga Nordiska länderna
förändringar har tillsvidare varit mindre och ofta också motstridiga.

De höga marginalskattegraderna beror huvudsakligen på inkomstskatteskalorna,
men också olika avdragssystem kan inverka på dem. T. ex. Finlands förvärvs-
inkomstavdrag, vilket kan uppgå till 5 500 FIM, höjer framför allt medel-
inkomsttagarnas marginalskattegrader med knappt halv procent då avdraget
stryks. Det här är ett allmänt problem i det avseendet att alla skatteavdrag som
berör låga inkomster oundvikligen skärper beskattningen då inkomsterna växer
(se t. ex Alstott (1994) och Dickert, Houser och Scholz (1994)).

Ett annat problem som framkommer i det här sammanhanget gäller frågan om
huruvida man borde beskatta individer eller hela hushåll. Nu baserar sig
inkomstbeskattningen i alla nordiska länder på särbeskattning, medan inkomst-
överföringarna vanligtvis hänför sig till hushåll. Problemet ligger närmast däri att
i och med den progressiva beskattningen kommer hushållen upp till samma
disponibla inkomstnivå med mycket olika sammanlagda arbetsinkomstbelopp
beroende på hushållens interna inkomstfördelning. Om man t. ex. betraktar
situationen i Finland kan man kanske komma upp till 10 000 marks disponibla
inkomster med 9 000 marks förvärvsinkomster om båda makarna erhåller samma
lön, men om enbart den ena maken förvärvsarbetar krävs det eventuellt redan 17
000 marks förvärvsinkomster (figur 5 åskådliggör saken) 3. En annan väsentlig
fråga sammanhänger med bostadsbidraget. T. ex. Finlands och Sveriges system

                                             
3 De tal man framfört beror naturligtvis i stor utsträckning på boendekostnadernas och dagvårds-
avgifternas storlek. I figur 5 utgår man ifrån ett fall där båda makarna i en fyrapersoners familj förtjänar
lika mycket och hyran är 3157 FIM (som är maximihyran för de allra äldsta bostäderna). Alternativt
granskar man fall 1 där hyran är 4320 FIM (maximihyra för bostadsbidrag) och fall 2, där endast ena
maken erhåller förvärvsinkomster. Figuren visar hur mycket det blir kvar i handen av en tilläggsinkomst
på 1000 FIM efter skatterna, inkomstöverföringarna och dagvårdsavgifterna.
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skiljer sig väsentligt från varandra när det gäller självriskerna och bidragets övre
gränser. Om självrisken är mycket liten sporrar bidraget till att skaffa bättra och
dyrare bostäder, då en del av bidraget överförs till bostadens ägare 4 5.

Ett speciellt problem med tanke på inkomstfällorna kan vara utmätning (t. ex.
pga. skulder). Åtminstone i Finland görs utmätningen på nettoinkomsterna (med
nettoinkomster mellan 2 760 och 4 968 per månad utmäts tre fjärdelar och om
nettoinkomsterna överstiger 4 968 FIM per månad, utmäts en tredjedel). Det är
alldeles klart att utmätning förvärrar eventuella inkomstfällor och åstadkommer
situationer där tilläggsnettolönen för mera arbete är noll.

                                             
4 Det finns ganska litet forskning om det här temat, men vi vet till exempel att hyrorna i Finland bestäms
längt efter bostadsbidragsförfattningens respektive maximihyror (se Virén (1994)).
5 I det här sammanhanget granskar vi närmast utvecklingen i barnfamiljernas inkomster. Inkomstfällorna
inverkar emellertid också på pensionärernas och studerandenas situation. I Norges landsrapport påvisar
man att AFP-pensionerna mycket väl kan sammanhänga med ett fenomen med över 100 procents
kompensationsgrad. Också vad beträffar de övriga nordiska länderna har man belägg för att beskattningen
och inkomstöverföringarna har fått till stånd ett slags flate-rate-pensionssystem för tämligen många
pensionärer. Ett gott exampel är Finland. Figur 8 visar tydligt att problemet är mycket allvarligt för en stor
andel av pensionärerna.
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4 Arbetslöshet och inkomstfällor

Slutligen går vi ännu in på de s.k. ersättningsgraderna, vilka åskådliggörs i tabel-
lerna 4 och 5. I beräkningarna används vanligtvis både bruttoersättningsgrader
och nettoersättningsgrader.

Bruttoersättningsgraden är helt enkelt: 100*bruttoersättning/bruttolön.

På motsvarande sätt är nettoersättningsgraden 100 gånger tillväxten i familjens
disponibla inkomster i det fall att en familjemedlem jobbar i relation till att han
åtnjuter arbetslöshetsersättning, i relation till hans bruttolön.

Se t. ex. Arneberg (1996). I detta sammanhang är nettoersättningsgraden
naturligtvis ett intressantare begrepp, då förutom arbetslöshetsersättningssystemet
också beskattningen och de av hushållen erhållna inkomstbaserade betalningarna
förenas. Tekniskt är det tämligen lätt att räkna ut hur mycket inkomsterna
minskar då en person blir arbetslös, men ur det ekonomiska beteendets synvinkel
vore det intressantare att räkna ut hur mycket en arbetslös person eventuellt
erhåller tilläggsinkomster i det fall att han får ett jobb (eller han generellt sett
erhåller ett jobb). En sådan här kalkyl förutsätter en uppskattning av hur stor en
meningsfull förtjänstnivå är ur ifrågavarande persons synvinkel (då man beaktar
personens utbildning, ålder, kön, boningsort, arbetslöshetsperioderna och övriga
faktorer som avsevärt inverkar på förtjänsten).

I tabell 4 och 5 rapporterar man enbart de ersättningsgrader som berör
förvärvsarbetandes nettoersättningsgrad, i fall personerna blir arbetslösa. Av
siffrorna framgår det att ersättningsgraderna vanligtvis är mycket höga då man
granskar normala (maximalt 1 eller 2 års) arbetslöshetsperioder. Ersättnings-
graden är praktiskt taget 100 % för dem som förtjänar lika mycket som en
industriarbetare förtjänar i genomsnitt, i synnerhet om man beaktar dagvårds-
avgifterna då man beräknar nettoersättningsgraderna 6.

Ett intressant drag i kalkylerna sammanhänger med att utkomststödet avsevärt
kan höja nettoersättningsgraderna i de lägre inkomstklasserna. Således hamnar
man t.o.m. i en situation där nettoersättningsgraderna överstiger 100 %. Härvid

                                             
6 För Norges del finns det tyvärr inga jämförbara siffror eftersom Norge inte är med i denhär
jämförelsestudien. På basen av Arnebergs uträkningar kan man trots allt dra den slutsatsen, att
bruttokompensationsgraden i genomsnitt är ca 65 % medan nettokompensationsgraden ligger nära 80 %.
Enligt Arnebergs beräkningar (Arneberg (1996, 1997)) sjunker kompensationsgraden då inkomsterna
stiger. För en femtedel av de tre inkomsttagarna med de lägsta inkomsterna är kompensationsgraden ca 80
% medan talet för en femtedel av inkomsstagarna med de högsta inkomsterna torde ligga runt 70 %. Det
förekommer trots allt rätt stor spridning i kompensationsgraderna (se figur 6) så i detta sammanhang torde
det räcka med att konstatera att de tal som berör Norge� möjliggör endast det konstaterandet att
(netto)kompensationsgraderna i allmänhet ligger mellan 60 - 100 %.
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innebär emottagande av ett nytt arbete att de disponibla inkomsterna sjunker,
vilket naturligtvis är ett absurt resultat oberoende av ur vilken synvinkel man
granskar det.

Problem uppstår naturligtvis speciellt när det gäller arbetsmarknadernas funktion.
Arbetskraftsutbudet blir stelare och den strukturella arbetslösheten ökar (Holms
och Kyyräs (1998) forskning innehåller starka bevis för det här fenomenet) 7. Å
andra sidan försvagas de nordiska ländernas relativa konkurrenssituation då
arbetsmarknaderna fungerar avsevärt sämre än i övriga OECD-länder (se OECD
Jobs Study (1997)).

                                             
7 I Holms och Kyyräs (1998) forskning observerade man att nivån på arbetslöshetsersättningen (speciellt
den förväntade ersättningsgraden) i stor utsträckning inverkade på godkännandet av arbetsplats-
erbjudandena och därmed också på arbetslöshetsperiodens längd.
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5 Sammanfattning

De forskningsresultat man har att tillgodogöra sig antyder att inkomstfällorna är
ett verkligen stort problem i de nordiska länderna. Problemet berör speciellt
Finland och Sverige. Danmark befinner sig för tillfället i ett minst lika
problematiskt läge, men de planerade förändringarna i beskattningen och
inkomstöverföringarna underlättar situationen i fortsättningen. I Norge har
beskattningens lägre progressivitet (i jämförelse med de övriga nordiska
länderna) och bostadsbidragets och dagvårdsavgifternas mindre roll hittills
hindrat uppkomsten av ett riktigt stort problem med inkomstfällor. I
fortsättningen kan situationen förvärras såväl i Norge som i de övriga nordiska
länderna, ifall det ekonomiska läget försvagas och arbetslösheten stiger avsevärt.
Härvid stiger trycket på en avsevärd höjning av beskattningen samtidigt som
trycket på olika inkomstöverföringar ökar.

Det finns ingen enkel lösning på problemet med inkomstfällor8. En lösning av
problemet förutsätter en lindrigare marginalbeskattning. En lindring är trots allt
svår eftersom den skulle förutsätta en tillväxtbegränsning vad beträffar hela den
offentliga sektorn och en förflyttande av beskattningens tyngdpunkt till
beskattningen av bl.a pga. skattekonkurrensorsaker är det senare alternativet
snarast omöjligt. Problemet med inkomstfällor kan inte elimineras med olika
avdrag; med hjälp av avdrag kan man endast flytta över problemet från en
befolkningsgrupp till en annan. Minst lika viktigt som en lindrigare beskattning
är en omstrukturering av inkomstöverföringarna så att de utgör ett bättre incentiv
till arbete. Antingen borde man reducera de inkomstbundna inkomst-
överföringarna eller också borde man minska på själva inkomstöverföringarna
(eller i motsvarande grad på avgifterna). Det vore kanske skäl för de nordiska
länderna att omvärdera t. ex. bostadsbidraget. När det gäller bostadsbidraget
förekommer det avsevärt stora skillnader mellan de nordiska länderna.

Vi har många erfarenheter av hur inkomstfällorna uppkommer. Och situationen
förvärras (se t. ex. figur 7 för barnomsorgsavgifternas ökning i Sverige 1989 -
1996). Tyvärr vet vi mycket litet om hur man kan eliminera dem. Därför finns det
skäl att mycket uppmärksamt följa med Danmarks erfarenheter.

                                             
8 Det är ganska dyrt för staten att helt eliminera inkomstfällorna. Man kan belysa detta faktum med ett
exempel från Finland. Om man nämligen sätter den högsta marginalsskattegraden (inklusive alla
inkomstöverföringar och avgifter) till 80 % för alla barnfamiljer och gör en motsvarande lättnad till alla
andra familjer kostar det staten ungefär 20 miljarder mark.
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Tabell 1 Offentliga sektorns storlek i de Nordiska länderna

Danmark Finland Norge Sverige

Bruttoskattegrad 51.3 46.5 41.5 49.7

Inkomstskatter 31.0 18.7 14.6 20.6

Socialskyddsavgifter   1.8 12.8   9.8 14.5

Egendomsskatt   1.6   1.1   1.2   1.4

Produktionsskatt 16.6 13.8 16.0 12.1

Inkomstöverföringar till
den privata sektorn

26.1 27.7 21.9 30.9

Offentlig konsumtion 25.6 22.4 21.3 27.3

Offentlig nettosparande  -2.0  -4.7   2.6  -9.0

Siffrorna gäller åren 1994 - 1995. Alla tal anges i relation till BNP. Källor: OECD Revenue Statistics
1965 - 1996 och Intekt, Skatt og overforinger 1997.
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Tabell 2 Några viktiga inkomstöverföringar i de Nordiska länderna

utgifter antal mottagare

Danmark Mia.kr
pension 100.9 1146
arbetslöshetsdagpenning   23.4   181
utkomststöd   15.7   103
revalinderingsydelse    2.4    19
sjuk och förlossningsdagpenning   12.4    84
barnbidrag    3.1   166
stöd till barnfamiljer    9.4 1113
gratis dagvård    1.5    52
barnpassningsunderstöd    2.1    22
bostadsstöd    7.9   502
Finland Mrd mk
arbetslöshetsersättning 19.2   877
arbetslöshetspension   2.4    41
utkomststöd   2.9   609
dagvård   6.6   212
barnbidrag   8.4 1094
hemvårdsstöd   2.0   132
bostadsstöd   2.3        192(H)
underhållsbidrag   0.5   106
Norge Mrd kr
pension 83.9    964
modersskapsstöd m.fl. 17.1      71
barnbidrag 11.7           529 (H)
arbetslöshetsunderstöd 10.1      70
rehabiliteringsstöd m.fl.   8.1    205
utbildningsstöd   8.5  ..
socialbidrag   4.5    158
övriga stöd till hushåll   4.9  ..
Sverige Mrd kr
barnomsorgsavgift 6.1              796(439H)
återbetalning av studielån 3.8   712
bostadsbidrag till barnfamiljer och unga 8.6               866 (618H)
bostadsbidrag till pensionärer 9.5               623 (556H)

Källa: nationalrapporterna och Social stöd i Finland (1998) samt Inntekt, skatt og overforinger (1997). H
hänvisar till antal hushåll. Se nationalrapporterna för mera detaljerade uppgifter.
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Tabell 3 Samhällets stöd till barnfamiljerna i de Nordiska länderna

0 år 5 år 10 år 15 år
Sverige
barnbidrag   9887   9887   9887   9887
föräldraledighet 86943   1901     974         0
bidragsförskott   1496   1496   1496   1496
bostadsbidrag   3543   3543   3543   3543
barnomsorg         0 39846 12352         0
skola         0         0 48523 58522
Danmark
barnbidrag 10056 10056   7724   7724
föräldraledighet 42644         0         0         0
bidragsförskott     144     144     144     144
bostadsbidrag   1806   1806   1806   1806
barnomsorg         0 35855   9681         0
skola         0         0 39415 62267
Finland
barnbidrag 11095   7793   7793   7793
föräldraledighet 65639         0        0         0
bidragsförskott     544     544    544    544
bostadsbidrag   2511   2511   2511   2511
barnomsorg         0 27187   1359         0
skola         0         0 40764 41959
Norge
barnbidrag 23554 17144 13213 13213
föräldraledighet 78756     469    469         0
bidragsförskott   1466   1466   1466   1466
bostadsbidrag   1078   1078   1078   1078
barnomsorg         0 23913     743         0
skola         0         0 43616 58932
Källa: Samhällets stöd till barnfamiljerna (1996).
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Tabell 4 Ersättningsgrader i tre Nordiska länder

Inkomster, % av APW Danmark Finland Norge Sverige

Arbetslöshetskompensation

100  96 95 60-100  90

117.5  96 92  90

125  93 91  90

150  81 85  89

200  63 71  69

250  52 62  56

Socialbidrag

100 105 82 .. 102

117.5  95 76  89

125  91 75  85

150  79 67  74

200  61 53  57

250  51 45  46

Beräkningarna har gjorts för en familj med två barn och med båda föräldrarna i förvärvsarbete.
Inkomsterna har räknats i relation till den genomsnittliga industriarberarens löninkomster (APW). En
make antas has en månadslön på ½ APW och den andre maken antas vara arbetslös hela året.
Källa: SZW (1995).
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Tabell 5 Ersättningsgrader när barnomsorgsavgifterna inkluderas

inkomsterna, % av APW Danmark Finland Norge Sverige

Arbetslöshetskompensation

100  96 100 60-100  98

117.5  95  92  97

125  91  91  97

150  78  89  85

200  58  74  74

250  47  64  59

Socialbidrag

100 106  87 .. 115

117.5  94  80 100

125  89  78  96

150  76  73  83

200  56  59  64

250  46  49  51

För definitioner, se Tabell 4. Det yngre barnet antas vara i heltidsbarnomsorg. Källa: SZW (1995).
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Figur 1 Samhällets stöd till barnfamiljerna i de Nordiska länderna
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Figur 2 Sammanfattning av skattegraderna i de Nordiska länderna
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Figur 3 Genomsnittlig skattegrad och marginalskatt i de Nordiska
länderna, %
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Figur 4 Inkomstfällor i tre Nordiska länder
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Figur 5 Inkomsfällor och inkomstfördelning inom familjen i Finland
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Figur 6 Ersättningsgrader i Norge

Figur 7 Marginaleffekt för barnomsorgsavgifter i Sverige 1989 - 1996
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Figur 8

Källa: Tuomikoski (1998).
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