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Inledning
Ett och ett halvt år med pandemin har tydligt präglat många företags vardag. De 
direkta konsekvenserna har varit omfattande samtidigt som vi sannolikt kommer 
att få leva med dess samhällsekonomiska följder under lång tid. När vi nu börjar 
höja blicken mot framtiden märker vi av att det finns en ökande oro bland många  
företagsledare om att skattetrycket ska pressas upp när återhämtningsnotorna 
ska betalas i pandemins spår.

Just nu pågår även flera globala maktkamper inom 
skatteområdet, till exempel när det gäller lägsta
nivåer för bolagsskatt och om de digitala skatternas 
utveckling. Ser vi till diskussionen här i Sverige så 
upplever vi att frågor om innovation och tillväxt relate
rade till skatt har fått stå tillbaka under senare tid.

Att skattefrågorna fortsätter engagera är tydligt när 
PwC nu för tredje året i rad presenterar undersök
ningen Skattebarometern. Tittar vi på årets resultat 
så ser vi att skattehanteringen fortfarande tar för 
mycket tid i anspråk. Många bolag menar att det går 
åt mer tid till skattehantering nu än för fem år sedan, 
vilket naturligtvis är ett underbetyg när vi lever i digita
liseringens tidevarv. Den administrativa skattebördan 
har helt klart potential att bli en fråga som kan väcka 
debatt i den inte alltför avlägsna valrörelsen. 

När det gäller synen på vägen som ska forma 
skattepolitiken, så visar undersökningen att bola
gen fortfarande lovordar den före detta Alliansens 
skattepolitik. Detta trots en utveckling där Alliansen 
inte längre ses som ett realistiskt alternativ. Väldigt 
få föredrar sittande regeringens skattepolitik och 
ett eventuellt konservativt block lockar inte heller 
företagarrösterna. 

Andra intressanta resultat från  
undersökningen är att:

• De mindre och medelstora bolagen står 
upp för de så kallade 3:12 reglerna och 
vill bland annat se sänkta skattesatser vid 
utdelning.

• Fler mindre och medelstora bolag skulle 
införa personaloptioner om regelverket 
ändrades.

• Allt fler förordar regionala skatter som ett 
alternativ till dagens system för skatte
utjämning.

• Fler bolag ser sänkt inkomstskatt på arbete 
som den viktigaste skatteförändringen. 

• Stödet ökar för den gröna skatteväxlingen. 

• Tjänstepensionen blir viktigare som  
konkurrensmedel i jakten på kompetens.

Skattefrågorna kommer att fortsätta vara i fokus 
under de närmaste åren och inte minst under den 
valperiod som snart ligger framför oss. Redan nu ser 
vi att riksdagspartierna tar position i skattefrågorna 
med utspel om bland annat fastighetsskatt och skatt 
på kapital samt förmögenhet. Trycket kommer att 
öka ju närmare valet vi kommer. Vår förhoppning 
är därför att den här undersökningen kan bidra till 
diskussionen i enskilda skattefrågor och för helheten 
när det gäller synen på skattesystemets framtida 
utformning. Trevlig läsning och tveka inte att kontakta 
oss om du har några frågor!

Kajsa Boqvist, ansvarig Tax & Legal, 
PwC Sverige
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Företagens skattevardag kantas av hinder

Administrationen av skatter fortsätter ta 
allt mer tid i anspråk

Svenska bolag lägger fortsatt mycket tid på skatte
hantering, 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. 

Andel som tycker att det är viktigt att en omfattande 
skattereform genomförs under nuvarande mandatperiod

Digitaliseringens framfart har accelererats under 
pandemin och inom många områden underlättas 
arbetsmoment och tidsåtgång av nya tekniska 
lösningar. Samtidigt som bolagen storsatsar på 
digital utveckling av till exempel affärssystem, så 
saknas det centrala initiativ från myndighetshåll för 
att utnyttja digitaliseringens potential inom skatte
området. Resultatet blir tydligt i årets undersökning. 
Den negativa trenden fortsätter nämligen när det 
gäller den administrativa börda som skattehanteringen 
innebär för svenska bolag. 36 procent av bolagen 
anger att de lägger mer tid på skattehantering nu än 
för fem år sedan, vilket är fyra procentenheter fler än 
i förra årets undersökning. Bara sex procent uppger 
att tidsåtgången har minskat. 

Noterbart är att bland de svenska storföretagen så är 
det så många som 45 procent som menar att skatte
hanteringen tar mer tid i anspråk. Vi kan ana en ökad 
komplexitet som inte bara handlar om den inhemska 
situationen utan även att de globala regelverken inom 
skatteområdet har blivit allt mer svårnavigerade.

Att minska regelbördan för svenska bolag har länge 
stått högt upp på flera riksdagspartiers priorite
ringslistor. Förenkling var även ett viktigt inslag i den 
rapport från Expertgruppen för Studier i Offentlig 
ekonomi (ESO) om ett reformerat skattesystem som 
publicerades hösten 2020.

Det är tydligt att vi behöver få konkreta åtgärder på 
plats och förenklingsfrågorna måste därför bli viktiga 
i inslag i en eventuell framtida skattereform. Om en 
skattereform inte genomförs enligt tidplan, så är 
det av yttersta vikt att förenkling för näringslivet får 
högsta prioritet i närtid. 

Reformen som många vill se men ingen 
vill ta tag i

En av punkterna I januariöverenskommelsen hand
lade om genomförandet av en skattereform under 
nuvarande mandatperiod. Med ett drygt år kvar till 
valet så kan läget när det gäller en skattereform när
mast beskrivas som uppgiven tomgång. Visserligen 
är väldigt många riksdagspartier positivt inställda till 
en reform, men i praktiken så tas inga steg framåt 
mot ett genomförande. 

48%

61%

42%

2019 2020 2021

”Frågan om framtidens skattesystem 
behöver drivas vidare oavsett 
januariöverenskommelsens 
misslyckande.” 

Kajsa Boqvist,  
ansvarig Tax & Legal,  

PwC  Sverige
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större övergripande skattereform kan skapa en fram
tidsinriktad och sammanhållen väg framåt. Det gynnar 
svenskt näringsliv och i förlängningen hela samhället. 

Fler vill se sänkta inkomstskatter 

Precis som föregående år så menar bolagen att 
sänkta arbetsgivaravgifter är den viktigaste enskilda 
åtgärden inom skatteområdet. Dock är andelen lägre 
än förra året, samtidigt som inkomstskatter klättrar 
tydligt på listan över skatter som bör prioriteras att 
sänka  från 19 procent förra året till 30 procent i år. 
På tredje plats återfinns sänkt bolagsskatt som lyfts 
fram av 10 procent. Noterbart är att bland de större 
bolagen så är sänkt inkomstskatt på lön/tjänst det 
alternativ som förordas av allra flest (38 procent).

Att den politiska debatten om arbete kontra bidrag 
har tagit fart igen kan vara en möjlig påverkansfaktor 
till resultatet. Likaså diskussionen om LASfrågan. 

Kanske avspeglas den här resignationen i årets 
undersökning. Allt färre bolag uppger nämligen att 
det är viktigt att en skattereform genomförs fram 
till 2022. Andelen sjunker i år från 48 till 42 procent. 
Noterbart är att 2019 gavs motsvarande svar av så 
många som 61 procent. 

Värt att lyfta fram är dock hur pass mer angelägna 
storbolagen är till en förändring. 48 procent ser det 
som viktigt med en skattereform under mandatperio
den, vilket kan att jämföras med 30 procent bland de 
mindre och medelstora bolagen. 

Hoppet om att infria januariöverenskommelsens 
utfästelse om en skattereform verkar vara ute, men vi 
anser att frågan behöver drivas vidare i ett framtids
perspektiv. När vi nu förhoppningsvis börjat ana ett 
slut av pandemin är det hög tid att fokusera på hur 
skattesystemets utformning kan leda till ekonomisk 
utveckling i en återhämtningsfas. Genomförandet av en 

De viktigaste skatterna att sänka

46%

30%

10%

(55%)

(19%)

(8%)

Arbetsgivaravgifter Inkomstskatten för 
privatpersoner

Bolagsskatten

2021

2020

Fortsatt motstånd mot fastighetsskatt 

Årets undersökning visar endast på marginella 
skillnader när det gäller den negativa inställningen till 
nya alternativt återinförda skatter. Fastighetsskatten 
behåller greppet om den här föga smickrande 
förstaplatsen, med 44 procent av bolagen som ser 
den som mest skadlig, vilket är i nivå med förra årets 
undersökning då 43 procent gav samma svar. Vi no
terar här att storbolagen är allra mest avogt inställda 
till höjd fastighetsskatt, där hälften av företagen lyfter 
fram dess negativa effekten. Vidare är skillnaderna 
även små i förhållande till fjolåret när det gäller övriga 
skatters påverkan. 

44%
ser fastighetsskatten  
som mest skadlig.
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Skatterna ur ett samhällsperspektiv

Alliansen är död! Länge leve Alliansen!

Med ett drygt år kvar till valet känns den forna Al
liansen inte bara slumrande utan till och med död 
och begraven. När det gäller företagens syn på 
skattefrågor så lever den dock i allra högsta grad. 
När bolagen i undersökningen listar olika politiska 
alternativ så hamnar nämligen Alliansen fortfaran
de i överlägsen topp och som 38 procent föredrar. 
Det här är endast en mindre skillnad i förhållande 
till svarsandelen i fjol och hoppet är sedan stort till 
det närmast följande alternativet  en regering med 
Kristdemokraterna, Moderaterna och Sverige
demokraterna  som föredras av 12 procent. Åtta 
procent föredrar en regeringskombination av 
moderater och socialdemokrater och endast två 
procent uppger den nuvarande regeringen med 
Socialdemokraterna och Miljöpartiet. 

Mindre och medelstora företag vill se 
regionala skatter 

Frågan om skatteutjämning är ständigt aktuell och 
en viktig del av diskussionen om utformningen av 
framtidens samhälle och förutsättningarna för en 
levande landsbygd. Vi har under senare år lagt 
märke till att fler röster i debatten förespråkar 
införande av regionala skattenivåer för att därmed 
med politiska medel försöka stödja en hållbar 
utveckling i alla delar av Sverige. Regionala skatter 

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

skulle i så fall vara ett alternativ till dagens 
system för skatteutjämning. 

Den här trenden bekräftas av bolagen i 
undersökningen som är redo för skiftande 
regionala skatter på företagande. I undersök
ningen är en majoritet av de svarande  46 
procent  för en sådan förändring. Det är 
dock stora skillnader mellan olika bolag i 
undersökningen. Samtidigt som 53 procent 
av de mindre och medelstora bolagen 
välkomnar en sådan förändring, så är det 
bara 28 procent av de stora bolagen som har 
samma åsikt. 

45%46%

9%
JA NEJ VET INTE

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

12%  

2% 

1% 

1% 

21% 

14% 

8% 

3% 

En regering med M+KD+C+L 
(tidigare Alliansen)

En regering med M+KD+SD

En regering med S+M

En regering med S+MP+C+L

Nuvarande regering med S+MP

En regering med S+MP+V

En regering med M+SD

Annan konstellation:

Ser inget regeringsdugligt 
alternativ i nuläget

38%  
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Ökat stöd för grön skatteväxling

Den gröna skatteväxlingen anses vara en viktig del 
i regeringens så kallade omställningspolitik inom 
klimatområdet. Samtidigt ifrågasätts begreppet från 
vissa håll då skatten innebär minskade skatteintäkter 
i takt med att framsteg görs inom klimatområdet, det 
vill säga ju mindre det smutsas ner ju mindre klirr i 
statskassan. Bland företagen växer dock opinionen 
för en grön skatteväxling där andelen som föresprå
kar de här förändringarna har ökat till 77 procent från 
förra årets notering på 68 procent. Bara drygt var 
femte respondent tycker att den gröna skatteväxling
en är fel väg att gå. 

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

5%

46%
47%

2%

Större fokus
Mindre fokus
Oförändrat
Vet inte

Skattemoralen fortsatt högt i kurs

Skattesystemet spelar en viktig roll för ett välfunge
rande näringsliv och samhälle, men därutöver finns 
även en etisk och moralisk kompass att följa för 
verksamma bolag när det gäller skattefrågor. Därför 
är det glädjande att konstatera att så många som  
47 procent säger att de har ökat fokus på etiska/
moraliska frågor i förhållande till bolagets skatte
hantering under de senaste fem åren. Endast två 
procent har gått i omvänd riktning och minskat fokus 
på dessa etiska och moraliska frågor. 

77%
ställer sig bakom en 
grön skatteväxling.
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Framtidsfrågorna inom 
skatteområdet

Stark opinion för förändring av 
3:12-reglerna

Frågan om de så kallade 3:12reglerna har åter 
aktualiserats under senare tid då finansministern 
aviserat tankar om en åtstramning  det nuvarande 
regelverket med en höjd skattesats på utdelning 
och kapitalvinst. Sveriges företagare vill också se 
förändringar av regelverket, men då i en riktning som 
de anser förbättrar förutsättningarna för företagen. 
Undersökningen visar nämligen att det finns en 
majoritet bland de mindre och medelstora bolagen 
för att driva en en förändring av regelverket. 

Hur viktigt eller oviktigt är det att förändringar av 
entreprenörsskatten (3:12-reglerna) görs? 
(svar från mindre och medelstora bolag)

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

39%
47%

14%

VIKTIGT OVIKTIGT VET INTE

Bolagen efterlyser förändrade regler för 
personaloptioner

Personaloptioner är en annan väg att gå för att 
attrahera kompetens och behålla nyckelpersoner 
för framtida tillväxt. Här ser vi att 4 av 10 mindre 
eller medelstora bolag skulle överväga att införa ett 
incitamentsprogram för medarbetarna om regelver
ket för personaloptioner förändrades, vilket är i nivå 
med fjolårets undersökning. Med stor sannolikhet är 
det förenklingar som efterfrågas, eftersom nuvarande 
regelsystem många gånger uppfattas som snävt, 
komplicerat och resurskrävande.  

13%
av de mindre eller medelstora bolagen 
planerar för höjd tjänstepension under  
de närmaste tre åren.

I första hand är det sänkt skattesats vid utdelning 
och kapitalvinst som de mindre och medelstora 
bolagen vill se förändringar kring. Ett annat vanligt 
svar som ges handlar om att justera nivåerna så 
att fler företag kan omfattas av regelverket. Ser vi 
här att en eventuell kommande strid blossar upp 
inför valrörelsen, med regeringen på ena sidan och 
näringslivet på den andra?

Pensionen allt viktigare som 
kompetensvapen

I årets undersökning har vi även tittat närmare på 
pension som konkurrensmedel. I en tilltagande kamp 
om talang är vår uppfattning att pensionsavsättning
ar blir en allt viktigare parameter för att locka med
arbetare. Resultaten från undersökningen bekräftar 
den här trenden, så till vida att drygt vart tionde 
bolag planerar för att öka den andel som avsätts till 
medarbetarnas tjänstepension under de närmaste tre 
åren. Bara en procent av bolagen tänker gå i motsatt 
riktning och sänka nivån. Särskilt tydlig är den 
här utvecklingen bland de mindre och medelstora 
bolagen där 13 procent ligger i startgroparna för 
höjningar av tjänstepensionsavsättningarna. 
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Hur ser du på de nya begränsningsreglerna för 
ränteavdrag och dess påverkan på ert bolag?

Vad är er inställning till globalt gemensamma 
digitala skatter?

Reglerna för ränteavdrag ratas av 
storbolagen  

Det är nu drygt två år sedan som de nya begräns
ningsreglerna för ränteavdrag infördes. Inledningsvis 
sågs regelverket som tekniskt komplicerat och 
tidsödande att implementera, men trots att bolagen 
nu har haft möjlighet att ta till sig regelverket så 
märks inget genomslag i inställningen. Förra året var 
fördelningen i princip jämn med 34 procent positivt 
inställda till regelverket, samtidigt som 36 procent 
var negativa till förändringen. I år är fördelningen 33 
procent positiva och 44 procent negativa. Noterbart 
är att närmare vart fjärde bolag inte har en uppfatt
ningen om hur reglerna har påverkat bolaget. 

33%

33%
42%

23%

25%

44%

NEGATIVT

NEGATIVT

POSITIVT

POSITIVT

VET INTE

VET INTE

Förvånande syn på digitala skatter

För närvarande finns det långtgående OECDplaner 
på att inför en enhetlig global skatt för digitala tjänster. 
Dessutom finns ett tryck att agera från EUhåll och 
flera enskilda länder har även tagit egna steg när det 
gäller införande av digital skatt på techbolag. 

När vi nu ställt frågan om inställningen till gemen
samma globala digitala skatter, så visar det sig att så 
många som 42 procent ställer sig positiva till för
ändringen medan 33 procent är motståndare till en 
sådan utveckling. Det är samtidigt tydligt att väldigt 
många bolag inte kan göra ett ställningstagande, då 
vart fjärde bolag anger vet inte som svarsalternativ. 

Svaren får ses som förvånande då konsekvenserna 
av digital beskattning på global nivå kan  slå hårt mot 
Sverige. För länder med stora konsumentbaser och 
lägre andel av digitalt  företagande, finns fördelar 
att hämta. Samtidigt hamnar ett land som Sverige i 
kläm, med relativt låg befolkningsmängd och en stor 
andel innovations och start upföretag. Dels blir 
statskassans intäkter lägre om beskattning förskjuts 
från landet där hemvisten finns till länder där digital 
konsumtionen sker. Dels riskerar svenska innova
tionsföretag ökad skattebelastning då de beskattas 
utefter användarens tillhörighet istället för egen hem
vist.  Vi tror därför att det behövs en tydligare röst i 
debatten kring de här frågorna som även förklarar de 
risker som kan uppstå för svenska bolag. 
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Vill du veta mer? Kontakta oss!

Kajsa Boqvist

070-929 38 24 

kajsa.boqvist@pwc.com

Ulrika Lundh Eriksson

070-929 14 17 

ulrika.lundh.eriksson@pwc.com

Om PwC:s undersökning Skattebarometern 2021

Undersökningen fokuserar på svenska bolags åsikter om skatter. 
325 bolag har medverkat, fördelat på 100 större bolag noterade på 
Nasdaq Stockholm Large Cap eller med en omsättning på minst 
en miljard SEK, samt 225 mindre och medelstora bolag med en 
omsättning på 50-500 miljoner SEK. Intervjuerna ägde rum via 
telefon och genomfördes av undersökningsföretaget Norstat under 
våren 2021.


