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STÄLLNINGSTAGANDE

Konjunkturinstitutet ställer sig delvis positivt till förslaget. Motiveringen är densamma som i
Konjunkturinstitutets remissvar på promemorian ”Riskskatt för vissa kreditinstitut”,
Fi2020/03725/S1. Eftersom utkastet till lagrådsremiss i stort överensstämmer med
promemorian så är grunderna till Konjunkturinstitutets ställningstagande oförändrat. Det
kvarstår dock utmaningar kring avgränsningar mellan vilka skulder och fordringar som
härrör till svensk respektive utländsk verksamhet.
AVGRÄNSNINGSSVÅRIGHETER KVARSTÅR

I sina svar på promemorian ”Riskskatt för vissa kreditinstitut” påtalade flera remissinstanser
svårigheten i att avgränsa vilka skulder som kan hänföras till svensk respektive utländsk
verksamhet. Konjunkturinstitutet bedömer att denna svårighet kvarstår i 6 §, punkt 2, och 7
§ punkt 2, i utkastet till lagrådsremiss. I en stor internationell koncern kan det vara svårt att
avgöra vilka skulder som motsvarar fordringar som är hänförliga till verksamhet som
kreditinstitutet bedriver från filial i Sverige. Svårigheten skulle förslagsvis kunna lösas genom
att i propositionens skrivningar närmare precisera hur avgränsningen ska göras.
DEN VARAKTIGA OFFENTLIGFINANSIELLA EFFEKTEN KAN BLI NÅGOT STÖRRE ÄN
BERÄKNAT

Beskattningsunderlagets utveckling kommer i hög grad bero på utvecklingen i hushållens
skulder, som i sin tur till beror på prisutvecklingen på bostäder i Sverige. Enligt Valueguards
fastighetsprisindex steg priserna med nästan 20 procent i april 2021 jämfört med april 2020.
Prisökningen på bostäder slår inte omedelbart igenom på hushållens skulder. Genomslaget
kommer med fördröjning, i den takt som bostäderna omsätts på marknaden, och nya ägare
skuldsätter sig. Nuvarande prisuppgång medför sannolikt att skulderna inom kreditinstituten
på medellång sikt kommer att öka snabbare än inflationen, och snabbare än ökningstakten i
den undre gränsen för beskattning. Det talar för att den varaktiga offentligfinansiella effekten
i fasta priser lär bli något större än beräknat.
BESLUT

Beslut i detta ärende har fattats av generaldirektör Urban Hansson Brusewitz. Föredragande
har varit Erik Glans.
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