Skattebarometern
2020

Svenska bolag tycker
till om skatter

Inledning
Vi lever i turbulenta tider där människors hälsa är i primärt fokus, samtidigt som de
ekonomiska konsekvenserna av coronakrisen är omfattande. Begreppet omstart av
ekonomin har använts flitigt under våren och sommaren. Eftersom ekonomins omstart hänger nära samman med skattefrågorna, så tycker vi att det nu är rätt tillfälle
att presentera vår rapport Skattebarometern 2020. Det är för övrigt andra året i rad
som PwC genomför undersökningen. 300 svenska bolag medverkar, såväl större
som mindre och medelstora.

Vad visar då undersökningsresultaten? Det är till
exempel tydligt att skattehanteringen fortfarande tar
för mycket tid i anspråk för många bolag. Att många
bolag dessutom menar att det går åt mer tid till
skattehantering nu än för fem år sedan, trots digitaliseringen av samhället, är naturligtvis illavarslande.
När det gäller synen på en skattereform så går
åsikterna isär mellan större respektive mindre och
medelstora bolag. Storbolagen vill skynda på och
tycker inte att coronakrisen ska bromsa det som
utlovats i januariöverenskommelsen, det vill säga
att en skattereform ska gå i mål under nuvarande
mandatperiod.
Tittar vi på enskilda skatter så är det många bolag
som vill se regionala skatter istället för det utjämningssystem som finns idag. Nya regler för personal
optioner är något som också efterlyses och många
bolag skulle överväga att införa ett incitamentsprogram för medarbetarna om regelverket förändras. De
mindre och medelstora bolagen vill se förändringar
av de så kallade 3:12-reglerna och då handlar det
om sänkt skattesats vid utdelning och kapitalvinst.
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Vi noterar också att stödet för en alliansregering när
det gäller skattefrågor är mycket stort bland bolagen
i undersökningen.
Skattefrågorna kommer att fortsätta vara i fokus
under de närmaste åren, både under och efter
coronakrisen. Förhoppningsvis kan vår undersökning
bidra till den fortsatta diskussionen om skatt i ett
näringslivs- och samhällsperspektiv.
Trevlig läsning och tveka inte att kontakta oss om du
har några frågor!

Kajsa Boqvist och Mikael Carlén

Näringslivets syn på svensk skattepolitik
Skatteadministration stjäl tid från
svenska bolag
Svenska bolag lägger fortsatt mycket tid på skattehantering, detta trots att digitaliseringen bidrar till
ökad effektivitet inom många delar av vårt samhälle.
32 procent av bolagen anger att de lägger mer tid
på skattehantering nu än för fem år sedan. Bara åtta
procent menar att tidsåtgången har minskat.

Har den tid som ni lägger på skattehantering ökat
eller minskat i förhållande till för fem år sedan?

7%
32%

53%
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8%

Ökat
Minskat
Oförändrat
Vet inte

Att förenkla för svenska bolag har länge stått högt upp
på både lagstiftarens och myndigheternas prioriteringslistor. Ett intressant initiativ under 2020 är den
utredning om ett reformerat skattesystem som just nu
pågår och som genomförs av Klas Eklund på uppdrag
av Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi
(ESO). Projektet ska redovisas under hösten 2020.
Vi ser även fram emot resultatet av Tillväxtverkets
regeringsuppdrag om att vidareutveckla de förslag
som företagen lyfte fram under näringsminister
Ibrahim Baylans så kallade förenklingsresa. Ytterligare ett intressant initiativ är finansdepartementets
direktiv om förenklade skatteregler för att underlätta
och främja egenföretagande. Delredovisning där ska
ske i början av hösten 2020.
Vi hoppas nu att resultaten av dessa aktiviteter kan
leda till konkreta åtgärder. Historiskt kan vi se att de
initiativ som tagits inte realiserats i tillräcklig grad
och nya krafttag behövs nu för att underlätta bolagens hantering av skatter.

Blir skattereformen mer än tomma ord?
I januariöverenskommelsen var en av punkterna
genomförandet av en skattereform under nuvarande
mandatperiod. Snart har vi kommit halvvägs in i
mandatperioden tidsmässigt och väldigt få signaler
har fångats upp om att en reform börjar utkristalliseras. I årets undersökning är det något färre bolag
som uppger att det är viktigt att en skattereform
genomförs fram till 2022.
Skillnaden är samtidigt betydande mellan de större
respektive de mindre och medelstora bolagen när
det gäller synen på coronakrisens påverkan på
reformarbetet och där 62 procent av storbolagen
inte anser att coronakrisen bör påverka tidplanen för
genomförandet av en skattereform.

3

|

Skattebarometern 2020

Av naturliga skäl hamnar inte skattefrågorna i
primärt fokus i en pågående krissituation, men i ett
längre perspektiv är det viktigt att se skatternas del
i sammanhanget för ekonomisk utveckling. Genomförandet av en större övergripande skattereform är
nödvändig för att skapa en modern och sammanhållen väg framåt för svensk skattepolitik. Det gynnar
svenskt näringsliv och det gynnar i förlängningen
hela samhället.
Under våren och sommaren 2020 har PwC genomfört intervjuer med politiker och näringslivsprofiler
med kunskap inom skatteområdet. Här kan du
följa diskussionen i den filmade serien som vi kallar
Jakten på den försvunna skattereformen.

62%
av Sveriges storbolag
tycker inte att coronakrisen
ska bromsa genomförandet
av en skattereform.

Lägre arbetsgivaravgifter högst upp på
önskelistan
När det gäller de skatter som är viktigast att se över i
en skattereform, så menar bolagen att det överlägset
mest prioriterade skatterna att sänka är arbetsgivaravgifterna. Här ser vi en tydlig ökning i förhållande till
förra året där nu över hälften av bolagen ser behovet
av sänkta arbetsgivaravgifter. Med stor sannolikhet
finns här kopplingar till coronakrisens effekter på
personalsituationen och möjligheterna till anställningar. I rangordningen därefter hamnar inkomstskatter
för privatpersoner och på tredje plats bolagsskatten
samt moms.

55%

Vilken skatt skulle ge störst negativ effekt om den
återinförs alternativt införs?

3%

vill prioritera sänkta
arbetsgivaravgifter.

10%

12%

43%

32%

Fastighetsskatt
Arvsskatt
Gåvoskatt
Exitskatt
Annan

Återinförd fastighetsskatt oroar
fortfarande
Undersökningen har även tittat närmare på vilka
skatter som bolagen är mest negativt inställda till
att införa eller återinföra. Fastighetsskatten är den
skatt som oroar mest och anges av 43 procent av
bolagen, vilket är en viss ökning från 40 procent i
förra årets undersökning. Noterbart är att skillnaden
i synsätt har raderats ut i förhållande till 2019. Då var
storbolagen mer oroade över fastighetsskatten än de
mindre och medelstora bolagen.

De viktigaste skatterna att sänka
(årets vs. föregående års resultat)

55%

8%

45%
12%

25%

Moms

8%

19%

Bolagsskatten

Inkomstskatten för privatpersoner
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Arbetsgivaravgifter

6%

Skatt i ett samhällsperspektiv
Bolagen drömmer sig tillbaka till
allianstiden
Vilken regeringskonstellation skulle föra bäst skattepolitik för näringslivet? När bolagen i undersökningen får välja så hamnar den forna alliansregeringen i
topp och som 42 procent av de svarande föredrar.
Hoppet är sedan stort till det närmast följande alternativet - en regering med S och M - som föredras
av 13 procent. Endast fyra procent uppger att den
nuvarande regeringen med Socialdemokraterna och

Miljöpartiet är bäst när det gäller skatt. Inte heller
ett tänkbart konservativt block med Moderaterna,
Kristdemokraterna och Sverigedemokraterna
attraherar fler än nio procent av bolagen när det
gäller skattepolitiken.
Däremot ger bolagen ett gott betyg till regeringens
insatser inom skatteområdet under coronakrisen.
77 procent tycker att regeringens hantering med
införda stödåtgärder har varit bra och bara drygt
vart femte bolag svarar att hanteringen varit dålig.

I ett framtida perspektiv, vilken regeringskonstellation vore bäst för svensk skattepolitik?

42%

En regering med M + KD + C + L

En regering med S + MP + C + L
Nuvarande regering
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Skatteutjämningens konsekvenser för landsdelarna
utanför storstadsregionerna gör den till en viktig
regional och lokal fråga. Under senare tid har flera
röster även höjts för att regionala skattenivåer hör
framtiden till. De regionala skatterna skulle i så fall
vara ett alternativ till den skatteutjämning som idag
bedrivs. I undersökningen är en majoritet av de
svarande - 47 procent - för en sådan förändring.

Tycker du att det bör införas regionala skattenivåer
istället för dagens skatteutjämningssystem, för att
stärka utvecklingen av landsbygden?

13%

En regering med S + M
En regering med M + KD + SD

Majoritet för regionala skatter

13%

9%
5%
4%

47%
40%

Ja
Nej
Vet inte

Skattemoralen fortsatt högt i kurs

Minskat stöd för grön skatteväxling

Skattesystemet är en viktig grundpelare för samhällets struktur. Vid sidan av de lagkrav och regelverk
som näringslivet har att förhålla sig till, så finns även
en etisk och moralisk kompass att följa när det gäller
skattehantering. Att storbolagen i undersökningen
ägnar allt större uppmärksamhet åt de här frågorna
är tydligt. 54 procent säger att de har ökat fokus
på etiska/moraliska frågor i förhållande till bolagets
skattehantering under de senaste fem åren. Endast
två procent har gått i omvänd riktning och minskat
fokus på dessa etiska och moraliska frågor. Vi kan
alltså konstatera att skattefrågorna har tagit plats i
många av bolagens strategiska agendor och i deras
hållbarhetsarbete.

Den gröna skatteväxlingen har varit en viktig del i
regeringens omställningspolitik inom klimatområdet,
men samtidigt skapade utvecklingen en debatt
om systemets slagsida utifrån geografiska och
ekonomiska förutsättningar. Här kan vi konstatera att
det fortfarande finns en klar majoritet för den gröna
skatteväxlingen, men andelen som förespråkar de
här förändringarna har minskat från 76 procent förra
året till 68 procent i år.

Har synen på etiska/moraliska frågor i förhållande till
bolagets skattefrågor förändrats under de senaste
fem åren?
4%

40%

54%

2%
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Större fokus
Mindre fokus
Oförändrat
Vet inte

Skatter i den egna verksamheten
Dags att förändra 3:12-reglerna enligt
mindre och medelstora bolag

Ökat tryck på förändrade regler för
personaloptioner

En fråga som ofta debatteras och är tydligt kopplad
till näringslivsklimat och företagande är de så kallade
3:12-reglerna för ägare till fåmansbolag. Undersökningen visar att det finns en majoritet bland mindre
och medelstora bolag för att driva en en förändring
av regelverket. 50 procent tycker det är viktigt mot
36 procent som inte tycker att det är viktigt.

För mindre bolag lyfts personaloptioner ofta fram
som en möjlig lösning för att attrahera kompetens
samtidigt som ersättningarna inte skjuter i höjden.
Därmed kan bolag med begränsade tillgångar
rekrytera och behålla nyckelkompetens för framtida
tillväxt.

I första hand är det sänkt skattesats vid utdelning
och kapitalvinst som de mindre och medelstora
bolagen vill se förändringar kring.
Hur viktigt eller oviktigt är det att förändringar av
entreprenörsskatten (3:12-reglerna) görs?
(svar från mindre och medelstora bolag)
14%

50%
36%
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Viktigt
Oviktigt
Vet inte

I undersökningen uppger 4 av 10 mindre eller
medelstora bolag att de skulle överväga att införa
ett incitamentsprogram för medarbetarna om
regelverket för personaloptioner förändrades. Här
ser vi en viss ökning från fjolårets undersökning där
37 procent gav samma svar. Sannolikt är det främst
förenklingar som efterfrågas, eftersom nuvarande
regelsystem många gånger uppfattas som komplicerat och resurskrävande.

4 av 10
mindre eller medelstora
bolag skulle överväga att
införa personaloptioner om
regelverket förändras.

Svängning om ränteavdragen bland
storbolagen

Kompetensen i styrelserna intakt trots
förändrad beskattning

Få bolag överväger utlandsflytt av
skatteskäl

De större bolagen i undersökningen har frågats ut
om hur de ser på de relativt nya begränsningsreglerna för ränteavdrag som infördes 2019. Här noterar
vi en tydlig förändring sedan förra året. Då var bara
18 procent av bolagen positiva till förändringen och
hälften av bolagen hade en negativ inställning. Nu är
fördelningen i princip jämn där 34 procent nu är positivt inställda till regelverket samtidigt som 36 procent
är negativa till förändringen.

Det har nu gått tre år sedan beskattningen av
styrelsearvoden förändrades till att utgå från lönebeskattning. Hur har den här förändringen påverkat
intresset för engagemang i styrelsearbete och har
svenska bolagsstyrelsers kompetens försvagats?
Tittar vi på resultaten i årets undersökning så visar
bolagen i undersökningen ingen sådan oro. 72
procent märker ingen skillnad och bara vart tionde
bolag menar att förändringen har påverkat styrelsens
kompetens negativt.

Debatten kring utlandsflytt orsakad av skatter är
mångårig. Enligt undersökningen så är det dock få
bolag som idag funderar i dessa banor. 14 procent
av de undersökta bolagen svarar att de kan tänka
sig att flytta bolaget utomlands av skatteskäl och det
inom en överskådlig framtid. Hela 84 procent menar
att det inte är aktuellt. 		

Inledningsvis var orsaken till att fler bolag var negativa sannolikt att regelverket är tekniskt komplicerat
att tillämpa och att det tar tid att implementera en ny
struktur. Anmärkningsvärt är att närmare vart tredje
bolag inte har en uppfattningen om hur reglerna har
påverkat bolaget.

Noterbart här är att det framförallt är bolag som
sedan tidigare haft arvoderade externa ledamöter
i sin styrelse som konkret påverkats av beslutet
om lönebeskattning. Övriga märker inte av någon
förändring. Svaren kan därför sannolikt påverkas av
att det fortfarande är relativt ovanligt med externa
styrelseledamöter i bolagsstyrelser runt om i Sverige.

Kan du tänka dig att ni inom överskådlig framtid
flyttar bolaget utomlands av skatteskäl?
2%
14%
Ja
Nej
Vet inte

Hur ser du på de nya begränsningsreglerna för
ränteavdrag och dess påverkan på ert bolag?
84%
30%

36%

34%
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Negativt
Positivt
Vet inte

Vill du veta mer? Kontakta oss!
Kajsa Boqvist

Mikael Carlén

070-929 38 24

070-929 52 12

kajsa.boqvist@pwc.com

mikael.carlen@pwc.com

Om PwC: s undersökning Skattebarometern 2020
Undersökningen fokuserar på svenska bolags åsikter om skatter.
300 bolag har medverkat, fördelat på 50 större bolag noterade på
Nasdaq Stockholm Large Cap eller med en omsättning på minst
en miljard SEK, samt 250 mindre och medelstora bolag med en
omsättning på 50-500 miljoner SEK. Intervjuerna ägde rum via
telefon och genomfördes av undersökningsföretaget Norstat under
andra kvartalet 2020.

PwC Sverige är marknadsledande inom revision samt skatte- och
affärsrådgivning, med 2 900 medarbetare och 33 kontor runt om
i landet. Vårt syfte är att skapa förtroende i samhället och lösa
viktiga problem. Våra 36 000 kunder är såväl globala som svenska
företag och organisationer i alla storlekar samt verksamheter inom
den offentliga sektorn. Vi vägleder våra kunder och hjälper dem att
uppnå sina mål, oavsett vilken fas deras verksamhet befinner sig i.
PwC Sverige drivs som en självständig och oberoende juridisk
enhet. Vi ingår i det globala nätverket PwC, som har 276 000
medarbetare i 157 länder. Det ger oss möjlighet att dela kunskaper
och erfarenheter globalt och tillsammans utveckla hållbara
lösningar för våra kunder.
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