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Utredningen har idag överlämnat sitt betänkande Skatt på finansiell verksamhet (SOU 2016:76) till regeringen. Uppdraget har varit att ta fram ett
förslag till en skatt på den finansiella sektorn, som minskar den skattefördel
som sektorn kan antas få till följd av att omsättning av finansiella tjänster
(inklusive försäkringstjänster) av skattetekniska skäl har undantagits från
mervärdesskatteplikt.
Utredningen har uppskattat skattefördelen av mervärdesskatteundantaget för
den finansiella sektorn till drygt 19 miljarder kronor för 2018.
För att minska denna skattefördel föreslår utredningen en modifierad finansiell aktivitetsskatt, benämnd finansiell verksamhetsskatt, som bl.a. liknar
den danska lønsumsafgiften på finansiella aktiviteter. En sådan finansiell
aktivitetsskatt tas ut på lönekostnader, som motsvarar en del av det mervärde
som inte mervärdesbeskattas, och utgör därför en ändamålsenlig beskattningsmetod för att minska skattefördelen av mervärdesskatteundantaget.
Skatten föreslås tas ut av den som inte är mervärdesskattskyldig för omsättning av finansiella tjänster av den anledningen att omsättningen har undantagits från mervärdesskatteplikt och som har verksamhet som medför avgiftsskyldighet till socialavgifter, d.v.s. arbetsgivaravgifter eller egenavgifter. Sveriges riksbank undantas från skattskyldighet. Skatten baseras på
lönekostnader i form av avgiftsunderlag för socialavgifter. Beskattningsunderlaget utgör endera samtliga lönekostnader eller den del av lönekostnaderna som genom uppdelning efter skälig grund ska anses hänförlig till den
mervärdesskatteundantagna omsättningen. För att eliminera skattefördelen
av mervärdesskatteundantaget skulle det krävas en skattesats om i vart fall
drygt 40 procent av beskattningsunderlaget. På grund av de olika snedvridningseffekter som skatten för med sig föreslås dock att den tas ut med 15
procent av beskattningsunderlaget. Därigenom minskar skattefördelen av
mervärdesskatteundantaget, samtidigt som skälig hänsyn tas till snedvridningseffekterna. Skatten föreslås införas den 1 januari 2018 samt infogas i
inkomstskatteförfarandet och inkluderas i preliminärskattesystemet.
Beroende på i vilken utsträckning skatten övervältras på priserna på finansiella tjänster respektive på lönerna i den finansiella sektorn uppskattas skatteintäkterna till 3,7—7,0 miljarder kronor i 2018 års prisnivå, sannolikt i den
övre delen av det intervallet.

