
Oavsett om man ser till skatten på utdelningar eller 

skatten på kapitalvinster ligger Sverige högt i 

förhållande till omvärlden. Att kapitalvinster 

beskattas lägre än utdelningar i många länder beror 

på att man vill premiera långsiktigt ägande.

Högsta skattesatser på kapitalvinster och

utdelningar år 2012 (procent)

  Kapitalvinster Utdelningar

 Danmark 42 42

 Malta 35 0

 Frankrike 32,5 41,1

 Finland 32 22,4

 Sverige 30 30

 Irland 30 41

 Norge 28 28

 Storbritannien 28 36,1

 Spanien 27 27

 Österrike 25 25

 Tyskland 25 26,4

 Israel 25 30

 Portugal 25 25

 EU* 23,3 28,8

 Australien 22,5 23,6

 Kanada 22,5 29,5

 Estland 21 0

 Island 20 20

 Italien 20 20

 USA 19,1 19

 Polen 19 19

 Slovakien 19 0

 Chile 18,5 25

 OECD* 18,2 22

 Ungern 16 16

 Rumänien 16 16

 Lettland 15 10

 Brasilien 15 0

 OECD, EU och BRIC* 14,9 20,2

 Ryssland 13 9

 Bulgarien 10 5

 Japan 10 10

 Belgien 0 25

 Cypern 0 20

 Tjeckien 0 15

 Grekland 0 25

 Sydkorea 0 35,4

 Litauen 0 20

 Luxemburg 0 19,5

 Mexiko 0 0

 Nederländerna 0 25

 Nya Zeeland 0 6,9

 Slovenien 0 20

 Schweiz 0 20

 Turkiet 0 17,5

 Indien 0 16,2

 Kina 0 20

* BNP-viktat genomsnitt
Källa: Ernst & Young, ”Corporate Dividend and Capital Gains 
Taxation: A comparison of Sweden to other member nations of 
the OECD and EU, and BRIC countries”
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Kapitalinkomstskatt är ett samlingsbegrepp för skatter på bl a utdelningar, 

ränteintäkter och kapitalvinster, till exempel vinst som kan uppkomma vid 

försäljning av aktier. En annan benämning på dessa skatter är den kortare och lite 

mindre precisa varianten kapitalskatt. I normalfallet beskattas kapitalinkomster med 

30 procent i Sverige. För vinster från onoterade aktier är skatten 25 procent om 

ägaren uppfyller särskilda krav, bl a att vara passiv. I vissa fall som gäller aktiva 

delägare i fåmansbolag, där de så kallade 3:12-reglerna tillämpas, kan kapital-

skatten som högst bli 57 procent och som lägst 20 procent. 

En studie genomförd av redovisnings- och revisionsfirman Ernst & Young, på 

uppdrag av Svenskt Näringsliv, visar att kapitalskatterna har sänkts från 28 procent 

till 18 procent i OECD, EU och BRIC-länderna mellan år 2000 och 2012. Skatte-

satserna är beräknade som BNP-viktade genomsnitt och avser både skatt på 

utdelningar och kapitalvinster. 

Vi har alltså haft en tydlig trend i riktning mot lägre kapitalskatter i vår omvärld, 

samtidigt som den svenska skattesatsen förblivit oförändrad. Idag är gapet mellan 

den svenska kapitalskatten på 30 procent och omvärldens 18 procent betydande.

Sedan 2007 har Sverige inte längre någon förmögenhets-
skatt. Även arvs- och gåvoskatterna är avskaffade, men fort- 
farande är den svenska skatten på olika typer av avkastning 
som ägande ger väsentligt högre än i omvärlden.

En skatt på sparande och investeringar%
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Diagrammet visar hur trenden internationellt har varit att kapitalskatterna sjunkit. I 

Sverige har dock skatten hållits oförändrad vilket gjort att vår kapitalbeskattning 

kommit att avvika allt mer i förhållande till omvärlden. 
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* Sverige inte i denna grupp av länder. Genomsnitten i diagrammet är viktade efter BNP. 

Skattesatserna på utdelningar och kapitalvinster väger lika tungt i staplarna.



Kapitalskatteintäkterna påverkas i hög grad av 

konjunkturen och uppvisar stora svängningar över 

tid. I genomsnitt ligger skatteintäkterna på cirka 30 

miljarder per år vilket, i väldigt grova drag, innebär 

att varje procentenhet i skattesatsen (30 %) kan 

sägas motsvara omkring en miljard i skatteintäkter.

Kapitalskatteintäkter, netto, mdkr

Källa: Skattestatistisk årsbok och Finansdepartementet 
(prognos fr.o.m. 2011)

Hushållens kapitalinkomster som ger upphov till 

kapitalskatteintäkter för staten, utgörs primärt av 

räntor, utdelningar och kapitalvinster. Kapital- 

utgifterna som ger upphov till skattereduktioner, 

utgörs i huvudsak av ränteutgifter, till exempel 

ränteutgifter för bolån.

Skatteunderlag år 2009, mdkr

                   Kapitalinkomster                              Kapitalutgifter

                   Netto

Källa: Skattestatistisk årsbok 2011
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När man talar om kapitalinkomstskatt på värden som skapas i företag ska man 

komma ihåg att ägarens kapitalinkomst redan har beskattats en gång tidigare i 

bolaget genom bolagsskatten. 

Om vinsten till exempel uppgår till 10 000 kronor betalar bolaget först bolagsskatt 

på 22 procent (fr.o.m. 2013). Detta ger en skatt på 2 200 kronor. Om resterande 

7 800 kronor delas ut till aktieägarna går ytterligare 2 340 kronor till skatt (7 800 × 

30 %). Den totala skatten på vinsten blir alltså 4 540 kronor, eller 45,4 procent. 
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Exempel på hur investeringar beskattas i Sverige år 2013

Innan vinsten når ägaren har bolagsskatt (22 procent) och utdelningsskatt (30,0 procent) 

dragits. Sammanlagt innebär det att dubbelbeskattningen på investeringar uppgår till 

45,4 procent.
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En låg kapitalinkomstskatt ökar företagens tillgång till inhemskt investeringskapital. Detta kan inverka positivt på investeringsvolymen och 

tillväxten. En undersökning från SIFO (2012) visar att nästan 70 procent av de som startat nya företag anger ”personligt sparande” som den 

viktigaste finansieringen. Samma undersökning visar också att över hälften av de som startat nya företag ser ”svårigheter att finansiera” som ett 

hinder mot expansion.

Om företag ägs av utländska eller inhemska aktörer är viktigt. Med ägandet följer nämligen ofta val av underleverantörer och i förlängningen 

placering av huvudkontor, anställning av experter och forskare. Givet samma avkastningskrav efter skatt kan utländska aktörer som har lägre skatt 

betala mer för ett företag än inhemska investerare. Detta är en av förklaringarna till att utländskt ägande på Stockholmsbörsen ökat från under 10 

procent 1990 till idag nära 40 procent.

Kapitalinkomstskatten påverkar hur ekonomiskt attraktivt det är att starta företag. Vinster som delas ut till entreprenören beskattas löpande och 

om entreprenören väljer att sälja företaget beskattas även den eventuella vinsten från försäljningen via kapitalinkomstskatten. 

Företagens finansiering har i dag slagsida åt lånat kapital eftersom låneräntor är avdragsgilla medan eget kapital dubbelbeskattas fullt ut. En lägre 

kapitalinkomstskatt skulle bidra till att göra eget kapital mer attraktivt. Det skulle därmed kunna öka soliditeten i företagen, vilket inte minst i 

tider av finansiell oro kan vara av stor betydelse.

Kapitalbeskattningen i Sverige påverkar inte bara hur lönsamt det är för hushållen att spara, utan även hur fördelaktigt det är att låna. Normalt är 

ränteavdragen lika höga som kapitalinkomstskatten. En lägre kapitalbeskattning skulle därför också innebära lägre ränteavdrag. I sin tur kan detta 

medföra en dämpad skuldsättning bland hushållen.

Så påverkar kapitalinkomstbeskattningen
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