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Resumé

I dema uppsats diskuterar jag hw beskatbbg av hushjllstjänster påverkar såväl den samhällsekonomiska effektiviteten som sysselsättningen.,
Nyckeln till förbättrad effektivitet är om skatteforändringar kan &göra
tid fian arbete i herbet, tid som isiället utnyttjas för marloladsarbete
Huvudsluisatserna +r (i) att lägre skatter på varor och tjänster med hög
egenpkeiasticitet och hög Iöneelacticitet kan öka effektiviteten och (u)
att lägre faktiska skaner på varor och tjänster d& det Brekommer mycket skattefusk också kan öka effektiviteten Däremot är (ii) lägre skatter
p i vissa varor och tjänster en trubbigt medel om huvudmalet är att öka
sysselsätbbgen for vissa grupper. Ett altemativ skulle kunna vara an
sänka kostnaderna for att sysselsätta dessa grupper oavsett vilka varor
de producerar. Slutiigen (iv) är de som konsumerar och producerar de
varor och tjänster som
lägre skatter vinnare. Skattebetalare som inte
blir direkt berörda fär bära skattebördan till den del som inte skattesankningen är själviinansierandegenom högre arbetsutbud
Nyckelord: hemproduktion, optimal beskattning, sysselsättning, Iågutbildade
JEL klassificering: H.21,322,123
Konespondens till: Henry Ohlsson, Nationalekonomiska institutionen,
Uppsala universitet, Box 513, 751 20 Uppsala Tel 018-18 10 96, £ur
018-18 14 78, mobil 070-586 93 64, email bemy ohlsson@nek.uu.se
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Inledning

Syftet med denna uppsats är att diskutera effektivitets- och sysselsattningseffekterna av en sänkning av beskaitningen av hushallstjánster Ett
viktigt problem för en sidan diskussion är att man lätt blandar ihop tv5
olika saker. För det forsta kan det, av effektivitetsskäi, finnas anledning
att ha skilda skattesatser p i olika delar av hushållens konsumtion Detta
gäller oavsett om ofrivillig arbetslöshet existerar eller ej Avsnin 2 av
denna uppsats behandlar beskattning av hushallstjänster vid full sysselsättning Den optimala utformningen av en sidan beskattning är ämnet
för avsnin 3
För det andra kan det finnas anledning att söka öka sysselsä8nhgen
om m b g a är arbetslösa Pi s i sätt skidle válfarden i samhallet kunna
höjas Förutsättningarna för ökad sysselsättning är ämnet för avsnitt 4
Om m;in av effektivitets- och sysselsämiin~skälsänker skatterna p i
t ex. hushallstjanster kommer detta aven att ha effekter i andra avseenden. Avsnin 5 behandlar några av dessa. Hur inkomst- och väifärdsfordelningen paverkas diskuterar jag i ett första delavsnitt Effekterna p i
skattefusk och svartjobb är ämnet i det Foljande deiavsnitiet Avsnitt 6
sammanfattar uppsatsen. En mer formell diskussion om hushåiiets optimeringsproblem och optimal beskattning iteriinns i ett te!miskt appendix
Nyckeln till förbättrad effektivitet är om skatteforändringar kan lngöra tid fran arbete i hemmet, tid som istallet urnynjas for marknadsarbete Mina viktigaste slutsatser är dMor, for det j2irrfa att teorin om
optimal bes.kattning i detta fall säger att ju närmare komplement till utbud av marknadsarbete m vara &, desto Iägre ska skatten p i denna vaxa
sättac. Med andra ord ska skatten vara iägre p i de varor vars ehrfIiagan
har starkare positiv samvariation med utbudet av marknadsarbete, givet
an egenpriselasticiteterna är desamma
Den andra sluGa&en är att lägre M s k 2 skatter på varor och tjänster där dk'förekommer mycket skattefusk o c h 5 kan öka effektiviteten.,
D&emtk är, @ det tredje, Iagre skatter p i vissa varor ochtjánster ett
trubbigt 'hedel 'om huvuddet 'i& att öka sysselsätphgen for vissa
grupper: ~tt'alternativ.skullekunna vara att sänka kostnaderna for att
sysselsSna dessa knipper oavsett vilka v&or de produceraf.
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Den&rde huvudslutsatsen är att vuuiarna är de som konsmemr och
producerar de varor och Ijänsier som Er lägre skatter Skattebetalare
som inte blir direkt berörda 61häm skattebördan i den rnh som h t e
skattesädaiugen är $.Ivtinansierandegenom högre utbud av marknadsarbete
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Beskattnirig av hushållstjänster

En första forutsärning for att det ska vara intressant att studera hur
husbåilens beteende påverkas av skatteförändringar är givetvis att de
priser som hushallen möter pherkas av skatteförändringar. Om så inte
är failet kommer inga beteendeforändringar att uppkomma Sambandet
mellan skatter och priser (producent- och konsumentpriser) brukar benämna skatternas incidens Om skattef6rändringar endast påverkar
konsumenterna, medan de priser som producenterna erhåller är oförändrade, brukar man säga att incidersen helt faller på konsumenterna.
Skatternas effektiviretse~erbrukar också diskuteras Det är uppenbart att skatter vars incidens helt eller delvis faller på hushåilen
minskar hushiiiens köpkraft j W o r t med en situation utan skatter. Men
dessutom kan o h uppsätmingar av skatter, som i och för sig ger lika
stora totala skatteinmer, ge upphov till olika konsumtionsmónster (eller
med andr+ ord sammansätmingar av konsumtionen) En del uppsättningar skatter ger upphov till konsumtionsmönster som minskar husmens
nytta mer än andra mönster Den forändrade sammansättningen kan,
med andra ord, utöver den minskade köpkraften ge upphov till en ineffektivitet i fonn av Iagre nytta (eller välfärd) Ibland benämns ineffektiviteten W o r överskottsbörda, ibland Mlas den istället dödviktsförlust.
När vi diskuterar hushallctj&ster mhte begreppet konsumtionsmönster tolkas vitt s&att även hushåilens val mellan fritid, hemarbete och marknadsarbete kommer med i mönstret av beslut som hushallen fattar I själva verket 6nns det tre element i hushåilens beslutsproblem:

-

I Det första element är hus'hiiietc tidsresrriktion . Det totalt tillgängliga
tiden fordelas p%marknadsarbete, hemarbete och fritid
2 Det andra elementet är hushallets budgerresrrikn'on. Hushållens konsumtion (av hushåiistjämter och annat) och sparande måste vara lika
med hiisballets inkomster av marhadsarbete och eventuella arbetsfria inkomster.
3 Det tredje elementet är hiisMets preferenser. 1 det allmänna fallet
ska vi iänka oss att hushåilet har värderingar om nyttan av sex olika
aktiviteter. Hushallet h $ " S i r om hur mycket det vaiderar.konsumtionen, bade (i) de.hushål1stjänster det köper på rn+&ideii och
(ii) övriga konsumtio~svaroroch hur mycket'det värderar ( i ) de
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h u s ~ ä n s t e det
r producerar sjalvt Till detta kommer värderingen
av (iv) tiden i marlcnadspbete, (v) tiden-i hemarbete respektive (vi)
W d En viktig aspekt p i dessa värderingar är hur hushauet är berett att byta dessa aktiviteter mot varandra, i vilken grad de olika aktiviteterna är substituerbara med varandm

'

2.1

Tidsrestriktionen

Med hjälp av data f
& det s k HIS-projektet $.r det att skapa sig en
bild av tidsanvändniogen i de svenska hush&ilen, se Flood och G&jÖ
(1995) x I Tabeii 1 redovisas 1993 %s medelvärden for kvinnor och män
i åidrarna 18-85.
Tabell ZlTidsanvändning per vecka 1993.

mor
hushh6llsnrbele
mallagning
diskning
sudning
-watt
inl;óp
reparationer och underhhll

-

2125

4.3
12-7

140

1 .O

1072

63.9

717

-hus

- Uadgirrd

summa vnken tid
Kaila: HUS-undenbhingen

'

2725

16,3 10827 64.6

19:11

Jag nnw h u att det n>&st kruvs egen tid Lbr att sjfilva produwa hush8UslWisler
Om det dessutom krlivs insatsvaror skulle \i
ha 'terligare varor som hushbllel har
v%deringar om
En intemnlionrll jamrörclsc .c! liusli~llcnstidcallokrri~igkan garas med ledning av
Jusier och Staiiord (1991)

'
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Kvinnor och män ar vakna ca 64 % av den totalt tillgängliga tiden
Om vi lägger samman tiden i hushållsarbete, tiden för reparationer och
underhail samt tiden för omsorg om barn och andra visar det sig att
kvimor producerar tjänster i det egna hushållet under i genomsnitt drygt
27 timmar per vecka Motsvarande siffra för män är 19 timmar per
vecka Detta är lika med 16 % respektive 1 1 % av den totala tiden
Marknadsarbetet uppgår för h o r till i genomsnitt 20 timmar per
vecka Med andra ord tar husháUsarbetet mer tid än marknadsarbetet.
Det omvända gäller för männen, marknadsarbetet tar drygt 7 timmar mer
per vecka än hushiilsarbetet Män har n h tvi timmar per vecka mer
fritid än kvinnor men också nigot mer restid

Ett annat satt att beskriva marknadsarbetet kan göras med hjälp av Nationaliäkenskaperna ar 1993 var 4 038 miljoner personer sysselsatta i
Sverige Dessa personer arbetade 6 089 miljoner timmar, eller i medelral
knappt 29 timmar per vecka Orsaken till att denna medelarbetstid är
högre än den i Tabell 1 ar an endast de som marknadsarbetar ingir här
Tabell 2 visar hur det ekonomiska resultatet av detta marknadsarbete
komplettetas med kapitalinkomster och transfereringar, hur det beskattas
och hur det slutligen omvandlas till disponibel inkomst för hush31en
(oavsen om de marknadsarbetar eller ej) Lönerna uppgick till 629 miljarder kr Detta motsvarar ca 100 kr per timme i genomsnitt
Tabell 2.2

Loner

Frin löner till konsumtion, 1993.
629

arbrlssivaravgiflrr

237

kapitalinkomsler
~mnsiereringnr

233
419

spannde

72
796

konsumtion
Kdlla: NntionaWensknperne
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Totalt hade hushalien I 5 19 i miljarder bruttoinkomster När skatter
och kapitalutgifter var betalda iterstod en disponibel Likomst om 868
miljarder kr Sparkvoten uppgick 1993 till hela 8 % (721868) Den totala
konsumtion kom darfor att omfatta 796 miljarder kr.
Tabell 3 redovisar hur denna totala konsumtion fordelar sig på olika
ä n d d . . I kolumnen till höger särredovisas de delposter som jag har
valt att betrakta som kousumiion av hushåilsnära tjänster, dvs. tjänster
t
med hemproducerade
som hushåilet potentiellt skulle ha k u n ~ ersatta
hushållstjänster De marknadsproducerade hushåilstjänstema motsvarade knappt 10 % av den totala hushållskonsumtionen De viktigaste postema är utan tvivel bilreparationer och restaurangutgifcer med vardera en
tredjedel av konsumtionen av hushålistjänster

-
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Tabclli.3 Konsumtion

av

hushillstj5nster och annnt. 1993
miljarder miljarder
kronor
kronor 152

Livsmedel
beklIidnad, skor
.lagning nv kluder
Inpning av skor
bos& hransle, el
.hyresgiisten repnralioner
mobler, hushilllstjlhsler
m6belrepnrationer
~pnratianer.hush8llsiapponer
tvan- och stndtjllnster
privat, bnmomxrrg
k o m d bmomsorp
- uldreomsor::
haiso- och sjukvfud
uunspon, UmELrdsel
rcpemtioner. tillbehor. bilor
-körskolor
flything
iritid, undahallning, kullw
repemtioner, diii, underhiii. Intidsvaror
diverse v m och tjlhsler
h k - adi &Bnhelsvfnd
restourangiitgiffer
summa hus!Allllskonsumiion i Sverige
summa konsumtion av svenskn hushil1
grivat konsumtion
Kalh: N a t i o ~ e n s b p m n

45

-

.
-

796

Den marknadsproducerade konsumtionen av hiishallstjänster om 75
miljarder kr skulle kunna jMoras med värdet av den egenproducerade
konsumtionen av hushållstjän~erOm M väger medelvärdena for antalet
timmar hushállsrjánster enligt Tabell 1 med antalet kvinnor och män i
befolkaingen skulle det totala antalet timmar i hushallsproduktion upp65
till 7.8 miljarder Med en timlön p$ 60 kr skulle värdet av detta arbete
vara 470 miljarder kr eller mer än 6 gänger mer än värdet av de marknadsproducerade tjänsiema

2.3

preferenserna

Det finnstre viktiga relationer mellan de storheter som bestämmer hushallens nytta:
1, Subitituerbarheten meU& hemproducerade
.
..
och marknadsproducerade hushållstjänster
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Hur bra substitut äs stadfinnans städning till min egen städning? Är
den kommunala baniomsorgen likvardig nied min egen omsorg? Om
hushåilen inte gör någon s k i mellan hemproducerade och marknadsproducerade hushállstjänster är dessa perfekta substitut
Z Substituerbarheten mellan hushåilstjänster och konsumtion av andra
varor och tjänster

:

Är hushåilet berett att byta hushåilstjhster mot övrig konsumtion?
Antag att ingen ökning av övrig konsumtion, oavsett hur stor den är, kan
kompensera en minskning av hushåilstjänster. I detta fail är hushåilstjanster och övrig konsumtion perfekta komplement, det sker ingen substihition.
Antag istället att hushåilstjänsterna inte har nágot konsumtionsvärde i
sig Även i detta fail ä~ substituerbarheten noll Värdet av marknadsproducerade hushåilstjänster äs istäiiet induekt Genom att köpa dessa
tjänster på marknaden kan hushåilet Egöra tid Ear marknadsarbete och
därmed utökad övrig konsumtion.

3 Substituerbarheten mellan hemarbete och friticilmarknadsarbete

Gronau (1977) har formulerat den Fundamentala fiagan "Skulle du
hellre ha någon annan att göra det?" Om svaret på frågan är nej, är tid i
hemproduktion snarast att betrakta som fritid Qm svaret är ja, blir tid i
hemprodukfion snarare att betrakta som marknadsarbete
Det g% att göra olika kombinationer av antaganden p i dessa tre
punkter Lat mig ge några exempel I det tekniska appendixet finns en
mer formell framstäilning Sandmo (1990) antar t ex att marknadsproducerade och hemproducerade hushállstjänster är perfekta substihit Vidare antar han att marknadsarbete och hemarbete o c l ~ äär perfekta substitut Med dessa antaganden visar han att hushåilets konsumtionsbeslut
kan separeras f i k dess produktionsbeslut Konsumtionsbesluten bestir
av att valja mellan totala hushållstjänster och andra varor samt mellan
totalt arbete och fritid Produktionsbesluten består av att avgöra hur
mycket av de totala hushállstjänsterna som ska produceras hemma samt
hur mycket av det lotala arbetet som ska ske hemma Sandmos modell
presentera närmare i appendix
Rosen (1995) antar däremot att hushållstjänster produceras med hjälp
av en kombination av egen tid och andras tid inköpt fran marknaden
Detta är en vanant av antagandet an marknadsproducerade och hemproducerade hushllstjänster visserligen är substitut men imperfekta sådana
Vidare finns ingen fritid med i modellen Hushåilet fattar ett produktionsbeslut om hur det ska Eardela sin arbete mellan marknaden och
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hemmet Till dem kommer en konsumtionsbeslut mellan totala hushallstjänsrer och andra varor
Den inledande modellen i Sorensen (1994) har stora 1iWieter med Rosens modell En vikug skillnad är att Sorensen antar att marknadsproducerade och hemproducerade hushållstjänster är perfekta substitut Vidare
antar han att tekniken för marknadsproduktion av hushållstjanster uppvisar avtagande skalavkastning Har skiljer han sig ii511Sandmo och
Rosen som antar konstant skalavkashung I avsnitt 4 kommer jag att
Hterkomma tiil denna Mga.
Lundholm och Ohlsson (1995) studerar en modell där bamomsorg
tillhandahålls av den offentliga sektorn i modellen har hushalten ingen
direkr nytra av bamomsorg Nyttan bestäms istäilet av hur mycket varor
det kan konsumera och hur mycket det arbetar på marknaden Fritid och
hemarbete är perfekta substitut Hushållet är emellertid ransonera\ det
sMle vilja marknadsarbeta mer men begränsas av att behöva ta hand
om barn. Med andra ord eftefigar det mer offentlig barnomsorg än vad
som tillhandahålls Marknadsproducerad och hemproducerad barnomsorg antas vara perfekta substitut
Betydelsen av hur hushallen beter sig kan iUustreras pH följande sätt:
Låt oss anta an det infors en subvention av marknadsproducerade hushallstjänster (minskad skatt) För enkelhetens skull väljer jag här an se
subventionen isolerat, jag bortser alltsH har fr311 att den (eventuellt)
mäste finansieras Subventionen gör an mängden marknadsproducerade
hushallstjänster kan förväntas öka Storleken pH denna ökning brukar
ibland matas med egenpriselasticiteten
Vidare skulle man b a tänka sig att mängden hemproducerade
hushallstjämter g i ner,
~ men detta gir inte att avgöra utan ytterligare
antaganden. Än svårare är det att avgöra vad som händer med den totala
konsumtionen av hushiilstjänster, marknadsproducerade och hemproducerade.
Qm mängden hemproducerade hushallstjänster gir ner E-igörs tid En
niöjli~hetär då an hushallet väijer att öka sin fritid Detta skulle innebära an marknadsarbetet och arbetsinkomsterna är oförändrade. De ökade
inköpen av hushallstjänster pH marknaden kan darfor behöva kompenseras med minskad övrig konsumtion..Detta Liträ£€arom egenpriselacticiteten är SH hög att utgifterna för hushallstjänster stiger d i priset sjunker
En annan möjlighet är hushallet istället väijer att öka sitt marknadsarbete. Detta skulle ge ökade arbetsinkomster. Hur övrig konsumtion
förändras blir darmed en öppen fråga Qm den disponibla inkomsten
ökar mer än utgifterna for marknadsproducerade hushallstjaoster uppstär ett utrymme for ökad övrig konsumtion..
Riktningen och storleken pH dessa beteendeanpassningar är givetvis
av avgörande betydelse for effekterna av en forändrad beskattning av
hushallstjänster Ett forsta steg kan tas genom att göra antaganden vad
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galler substituerbarheten i de tre avseenden som jag tidigare diskuterat
Det går då att teoretiskt bes%una åtminstone en del av de storheter som
är av intresse Samtidigt är det i grunden en empinsk fEiga att ge hela
'Iden av vad som kommer att hända om beskattningen av hushållstjänster forändm
Med kunskap om vad som händer om vi ändrar beskattoingen av
hushallstjänster kan vi böj a söka svaret p5 fiågan: Är en fötändring av
beskamingen Önskvärd? För att kunna besvara frågan behöver vi veta
tv& saker. Det första är hur ekonomin fungerar (Vad händer om skatten
ändras?) Det andra är vilken måttstocken är for vad som är bra och vad
som är daiigt I litteraturen om optimal beskattning är det hushåilens
nytta som ä r d e t
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3

Optimal beskattning

3.1

Vanibeskattning

Låt oss utgå 6% att det 6nns ett visst behov av skatteintäkter Låt oss
o c k 5 tänka oss att hushållens tidsanvändning ar given Vidare förutsät-

ter vi an det finns ett inkomstskattesystem som inte kan forändra Lnkomstskattesatserna är inte nödvändigtvis optimala Om vi i denna situation vajer skattesatser på de olika varor hushållen konsumerar, s&att
effektivitetsforlusterna blir sä små som möjligt, har vi, givet de begränsningarna som har antagits, funnit de optimala varuskattesatsema
Ibland brukar man tala om Ramsey-regeln Denna regel innebär att
skattesatserna bör sättas s i att den procentuella minskningen av den efterfiagade kvantiteten av varje vara ar densamma Jamfort med en situation da hush&llensköpkraft minskas utan art priserna ändras är då konsumtionsmönstret detsamma Observera att vi här uttalar oss vad som
händer med varukvantitcier nar skatterna ät optimalt valda
Dm priset på en vara inte minskar efterfragan p i den egna varan
(egenpriselasticiteten) och andra varor (konpriselasticiteten) sä~skilt
Irraftigt, kan vi höja priset på denna vara, genom en högre skattesats,
mer än om egen- och korspriselacticitetema visar att det kommer a n ske
stora minskningar Det ä r här h a r @ att hiila i minnet att storleken på
dessa elasticiteter återspeglar hushiilets preferenser Substituerbarheten
i olika avseende visar sig i korspriselasticitetema. Omvänt gäiler att om
vi säger något om korspriselasticitetema då säger vi ocksi något om
substituerbarheten
Om det inte finns korspriseffekter brukar man säga an varorna ä~
oberoende (varken substitut eller komplement) I detta specialfall gäiler
den o m d n d a elasticiiersregeln Vi behöver d i endast ta hänsyn till
egenpriselacticitetema. Den procentuella reduktionen av den efterfragade
kvantiteten fangas helt av egenpriselasticiteten, inga priser på andra varor har betydelse for etterfragan I denna situation är de optimala skattesatserna omvänt proportionella till egenpnselasticitetema. Varor med
hög egenpriselasticitet ska ha liga skatiesatser, varor med l& egenpriselasticitet ska ha höga Här kan vi enkelt säga nigot om skattesatserna,
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och inte bara om kvantiteter som i Ramsey-regeln. Detta beror på att vi i
detta fall har en direkt (omvänd) ielation mellan skattesais och kvantitet

3.2

Beskattning av hushållstjänster

Lät oss vidga diskussionen till an aven omfatta hushafletc tidsanvändning I det enkla fallet har hushallet att vaja mellan marknadsarbete och
fiitid. Om fritid var som vilken vara som helst vore det bara att tillämpa
Ramsey-regeln Problemet ar att det i praktiken inte är möjligt att beskatta fritid. Dárfor blir eventuella korspriseffekter av avgörande betydelse. Om det inte fuuis nigra korspriseffekter k& vi inte ens indirekt
beskatta fritid. Den omvända elasticitetsregeln kan inte tillämpa..
Men det finns en väg runt detta problem om korspriseffekterna inte är
noll, om fritidseftexfdgan inte är oberoende av andra varor. Corlett och
H a g e (1953) är en klassisk artikel. De analyserar en modell med tvi
varor och fiitid. Corietf-Hague-regeln kan tolkas som ait varor som är
komplement till fritid ska beskam högre än sådana som är substitut
Även om fritid inte kan beskattas kan fritidskonsumtionen minskas,
istället for att ökas. genom an skatter p i varor som är komplement till
fritid höjs mer än skatter pa varor som är substitut Om nöjesbåtar och
golfklubbor beskattas kraftigt, minskar konsumtionen av båtar, klubbor
och dänned fritid Marknadsarbetet ökar och effektiviteten stiger
Låt oss göra resonemanget mer realistiskt genom att utgi f& att
hushåilet kan använda tiden p i tre olika sätt: marknadsarbete, hemarbete
och fritid Vi är dänned tillbaka till den modell som diskuterades i föregående avsnitt De varor som inte kan beskattas är fritid, hemarbete och
hemproducerade hushållstjänster
Existensen av en inkomstskatt piverkar både tids- och budgetrestriktioncn gïnom att marknadsarbctct och arbetsinkomsten blir lägre Detia
ger upphov till en effektivitetsförlust Det enklaste (det bästa) vore naturligtvis an avskaffa inkomstskatten Men denna möjlighet kan av olika
skäl vara stängd
Det näst bästa (den ootimala beskatinineen). skulle då kunna vara att
subventionera (eller minska beskatiningen pi) komplement till utbud av
marknadsarbete och substitut till fritid och hemarbete Alternativt sL~Ile
man kunna höja beskathlingen p i komplement till fritid och hemarbete
(substitut till marknadsarbete) Förhoppningen d i ar att hushåilen kommer att allokera om i sin tidsrestriktion s i att det blir mer marknadsarbete Detta skulle kunna höja effekiviteten
Samtidigt finns en potentiellt problem Om mängden marknadsproducerade hushallstjänster ökar mycket medan marknadsarbetet endast
ökar marginellt kan proportionen mellan marknadsproducerade hushåil,

.
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stjänster och övrig konsumtion förskjutas från den proportion som skulle
ha rått utan skatter och subventioner Detta skulle d i minsla den samhällsekonomiska effektiviteten
Den optimala awägningen mellan dessa båda effekter, ger den optimala skattesatsen på hushallstjänster Vi är dirmed tillbaka tiU %gan
om hur hushallens beteende påverkas av pris- och skatteförändringar
Substituerbarheten mellan hemproducerade och marknadsproducerade hushallstjänster är en viktig faktor Ju mer substitut marknadsproducerade hushallstjanster är till hemproducerade, desto läge ska beskattningen av marknadsproducerade hushåilstjänster vara
En annan viktig f&or är substituerbarheten mellan hushåil-jánster
ocli ö w g konsumtion Ju mer komplement hushallstjbster och ömig
konsumtion är, desto lägre ska beskattningen av marknadsproducerade
hushallstjänster vara.
Slutligen är det så att ju mer substitut hemarbete och marbadsarbete
är desto Iägre ska beskattningen av marknadsproducerade hushållsCjbster vara
Ett annat sätt att uttrycka d e m är att om vi önskar att den optimala
skatten ska vara låg (den optimala subventionen hög) ska vi anta att
hemproducerade och marknadsproducerade hushallstjänster äI perfekta
substitut, att hushallstjanster och övrig konsumtion är perfekta komplemeni, och att marknadsarbete och hemarbete är perfekta substitut.
Låt oss folja Sandmo (1990) och anta att hemproducerade och marknadsproducerade ~ushållstjänsterär perfekta substitut samt att marknadsarbete och hemarbete är perfekta substitut De optimala skatterna i
denna modell kan karaktanseras med hjälp av Sandmo-regeln Denna
regel kan tolkas som att den vara vars e%er!?&an ska minskas mest är
den vara som är mest komplementar med fritid Observera an vi har säger något om kvantiteter och inte skattesatser Vi skulle kunna säga att
vi tittar på Ramsey.versionen av Sandmo-regeln
Det gir även att fonnulera en omvänd elasticitetsversion av Sandmoregein Låt oss anta att det inte finns korspriseffekter mellan varor och
tjänster men samtidigt anta att det finns korspriseffekter mell~,iiitidoch
priser på varoittjänster VI får då en tudelad regel som säger följande om
den optimala skatten p5 en viss vara eller Ybst:
I Ju högre egenpriselasticitet desto Iägre skancsats
Z Ju högre korSprisel&ticitet från (timjlönen effer skatt desto lägre
skattesats
Den %dra delen av regeln foljer av symmetrivillkor fran hushåiietc
~ ~ t i m e & ~ s ~ i o b i'élegant
& i , till'ámpade av Sandmo' Symm&trini8nebär
att ko~priseffe@eb
...... av lönen
..<__
p6. en xjrp %:.&a me$ korspriseffekten
.. ... .
på
utbudet av marknadsarbete av p,nset på varanmed negativt tecken.,

-
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Antag att vi studerar en vara som är komplement med Etid En pris-

sänkning leder till mer fritid och mindre marknadsarbete (I Sandmos
modell kommer hemarbetet att vara konstant i denna situation ) Korspnseffekten på utbudet av marknadsarbete är med andra ord positiv Syrnmetri innebär att korspnseffekten av lönen p%varan är negativ Den ophögre j W o r t med om varan vore oberoentimala skaiiesatsen är mr
de a.; fiitid Detta forutsätter att egenpriselasticiteten är Sia stor i båda
failen.
Antag att vi istailet suderar en vara som är substitut till fntid. En
prissänkning leder tiii mindre £iitid och mer marknadparbete. Vi bar alltså en negativ korspriseffekt på utbudet. av markoadsarbete Enens
korspnseffekt på varan är darfor positiv &enom symmetrin.. För given
egenpriselasticitet är därfor den optimala skattesatsen lägre j W o r t med
den skattesats som skulle ha vant optimal om fritid och den aktuella varan skulle ha varit oberoende.

3.3 .

Hur mycket och p&vilket satt

För an i praktiken kunna väga av hur hög beskaftningen hör vara på
hushallstjänster miste vi känna till hur hushåilen ändrar sitt beteende när
olika priser ändras. Vi behöver tG uppsaifningar elasticiteter som fängar
storleken pa beteendefärändringama. Den forsta uppsättningen elasticiteter ska beskriva vad som händer med de olika delarna av budgetrestriktionen Det handlar med andra ord om konsumtionens egen- och
korspriselasticiteter. Den andra uppsättningen beskriver tidsanvändningen Här rör det sig om egen- och korspriselasticiteter för fritid, hemarbete och marknadsarbete Med kunskap om dessa elasticiteter går det att
beräkna hur hög den optimala skatten på hushallstjänster är
Som en illustration ska jag h.% redogöra för två studier där elasticiteter som är relevanta för v5rt problem skattas: Jag vill poängtera att det
rör sig om illustrationer, de indelningar av konsumtionen som görs i d e c
sa studier är långt f& idealisk för att analysera en förändring av beskamiingen av hushillstjänster Det finns dessutom ekonometriska problem med skatmingama
Kaiser (1993) skattar ett system med efterfripn p5 olika varor och
tjänster samt arbeisutbud med tyska data från 1983 I Tabell 4 redovisas
de elasticiteter for män, som följer av skattningarna, utvärderade vid
iae ordnat vamedelvärdena for de ineiende variablerna l tabellen har .
nigrupperna efter elasticiteternas storlekar Gruppen övrig konsumtion
har den högsta egenpriselasticiteten men också den högsta korspriselasti-

-

'

-

Urban Hansson Bmrwiiz hnr pbvrrknt nli de nv Knisrr redovisade W felnktigi ber0lUiadr Elnslicilelniu i Inbellen hhr hur dWl8r &als on1
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citeten f& lönen Detta skulle d i tala for att denna grupp borde ha den
lägsta skattesatsen Det visar sig ati rangordningen enligt de tv2 elasticiteterna är densamma forutom for grupperna transporterkomrnunkation och personlig hygien. För dessa grupper ligger dock
elasticiteterna nara varandra
Tabell3 1 Kousumtiancnr egenpris- och Ióneelnsticitcter c n l i ~ Ksiscr
t
(1993).
egenpriselasliciiel
korspriselasticitet
awigi (inM boilsder)
uaiisporier och kommunikalion
petsonlig hygien
Möder och skor
pasonlip utnisining
utbiidning och underh5ilning
elcktricilel
mol. restnumaer,
. lflvomr
.
andra tj8nsler
Kulla Kaiser i1997)

4.33

0,047

1 en annan bilaga till utredningen redovisar Hansson Brusewitz
(1997) skattningar av korspriseiacticiteter frän lönen baserade på svenska data. För ensamstående & finner han att korspriselasticiteten frgo
lön till hushåilstjänster är 2,83 medan den är 0,095 för övriga varor och
tjänster För ensamstående kvinnor är korspriselasticiteterna 2,04 far
hushallstjänster och 0.7 18 for övriga varor och tjänster
Så här lan@ har jag hela tiden talat om skatten på marknadsproducerade hushallstjänster Det centrala i sammanhanget ar emellertid den
kostnad som hushåilet möter vid köp av hushållstjänster Den exakta
metoden for a u paverka deaa pris behöver i sig inte ha betydelse Om en
sänkning av momsen bar samma effekt p i priset som en direkt forsäljningssubvention till producenterna eller en direkt konsumtionssubvention
till konsumenterna, är de olika medlen identiska uti& perspektivet om
o p M beskattning Det kan finnas anledning att varna far att diskussionen om reformerad beskattning av hushallstjänster kan riskera att
handla om ett vágande av olika medel mot varandra som alla har samma
effekt'
Men det finns itminstone tre viktiga förhållanden att ha i minnet vid
valet av medel: Detjlirsfa är att subventioner till det som används vid
tjänsteproduktion intc nödvändigtvis ger samma effekter som skatte'Ibluid brkur burlliiuiu~griisk~llrulgillanvllodus d6 mi viisr, ellm I j L 1 ges en mer
MrmWig skollebehandling nii nndrn vnror och tjllnsler
s Sarensen (1994) s 9 v m Rir all diskussionen sko Inshin i dem
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sänkningar p i produktionen. En sänkning av momsen pihushállstjäwter
ger inte ailtid samma efiekter som en exempelvis en sänkning av arbetsgivaravghma för tjänsteproducerande företag. Vid en momssänkning
finns det ingen anledning for företagen att forändra proportionerna mellan arbete och kapital i produktionen, vid en sankning av arbetsgivaravgifterna kan deita bli aktuellt Därmed är det inte säkert att det pris som
konsumenterna möter är detsamma rid en momssänkning och vid en
sankaing av arbetsgivaravgifterna
För det andra är den svenska ekonomin öppen. Det innebär att konsumtion i Sverige inte är identiskt med konsumtion av svenskar. En
sänkning av arbetsgivaravgifterna for foretag verksamma i Sverige s h ker priserna i Sverige for alla som köper, svenskar och andra En sänkNng av momsen sänker priset för svenskar och även för andra i den d i
de inte beräitigade till momsåterbetahing när de lämnar Sverige En
reduktion av inkornstskatten baserad p5 inköp i Sverige sänker priser for
de som betalar inkornstskart i Sverige. Det K frin denna grupp som
ökade skattebetalningar kommer om arbetsutbudet ökar p g a en sänkning av priset p i hush&tjhster
För det fredje är det i vissa fail möjligt att kombinera ett visst medel
med negon fonn av ransoneringsmekanism Om vi t ex önskar att hushållen omfordelar sin tid s i att de marknadsarbetar mer och bemarbetar
mindre samtidigt som vi inte viU att hushillen ökar den totala konsumtionen av hushallstjänster, hemproducerade och marknadsproducerade,
skulle en lägre beskattning kombierat med ett tak for den totala skattereduktionen for varje hushåll kunna ge en högre effektivitet än enbart en
skattesats som väljs optinialt En tak kan emellertid inte kombinera med
alla möjliga medel an sanka priset En momssänkning kan svirligen
kombineras med ett tak, en skattereduktion kan däremot begränsas

Bilaga 1 2 1

SOU 199'7:17

Arbetslöshet for lågutbildade

Det ena husbåiiet är inte 1% det andra Vi kan tänka oss att hushåll kan
sMja sig åt på en rad olika sätt För att kunna studera s y s s e i s ~ g s e f felrter av reformerad beskarrning av huchåiisfjänster måste vi föreställa
oss an hushail skiljer sig ät i iminstone nQra avseenden
Det kanske vanligaste antagandet är an hushåll skiljer sig it när det
galler deras produktivitet p i arbetsmarknaden Detta kan ha sin bakgrund i skilinader i humankapital Dessa skillnader kan i sin tur bero på
skillnader i utbildning. En konsekvens av dessa skihader är att lönerna
skiljer sig i t Det ligger nära till hands att tanka på skilda delarbetsmarknader och skilda yrken
För att det ska vara intressant att diskutera sysselsättningse~ekterä r
det giv& en föm~cättningatt det fuins hushåll som upplever arbetslöshet Men det är också nödvändigt att tanka sig an det samtidigt finns
bushall som har möjlighet att öka sin marknadsarbete om tid frigörs frän
hemarbete
Jag ska här föra ert resonemang där ja!: skiljer på tvi grupper som
jag Mlar högutbildade och Iágutbildade Pä de högutbildades arbetsrnarlmad hingen arbetslöshei, viket det däremot gör på de lågutbiildades. Lonerna far Iigutbildade är lägre än för högutbildade. Det är i
detta sammanhang viktigt att notera att produktivitet på marknaden inte
nödvändigtvis hänger samman med produktivitet i hemproduktion.
Om man utg5.r fran att det existerar arbetsiöshet far lågutbildade
skuile lägre skatter p i hushiilstjänster också kunna öka sysselsättningen
för dem. Till att böj a med kan den efterfrågade kvantiteten av marknadsproducerade hushallstj~terforväntas öka om skatterna, t.ex
momsen, sänks Egenpriselasticiteten ger en indikation pk hur stora dessa enekter kan vara Hur stora sysselsattningceKektemakommer att bli
beror på ett antal faktorer. En scenario, då ökningen av sysseisänningen
b h maximal, kan se ut på fóljande sitt:
För detflrsta ska det inte ske någon övervaltring på de priser som
producenterna av hushåilstjänster Får.Förändiingama av skatterna s151
till fullo igenom p i konsumentpriserna, incidensen är med andra ord helt
på konsumenterna, medan priset för producenterna (&usive skatt) Sr
oförändrat.
Om producenterna är beredda an bjuda ut obegrä&ade mängder till
det rådande produccntpnsct är utbudet oändligt elastiskt. I optimal be-
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skathiingsmodellema som diskuterades i föna avsnittet antas, med ett
undantag, att så är failet Följande tre faktorer har betydelse för hur
elastiskt utbudet K.
(i) Utbudselasticiteten piverkas av produktionstekniken Antag a n
den genomsnittliga arbetsitgången per producemd enhet inte ökar när
produktionen stiger Företagen kan då förändra skalan p i verksamheten
utan att arbetsåtgången per enhet ändras Utbudet kommer att vara
oändligt elastiskt.
Qm itgångstalet däremot stiger när produk~ionenökar kommer det
ati krávas högre priser för producenterna för an täcka produktionckostnadema. Man talar om avtagande skaiavkactning Utbudet p i rnarknaden kommer inte längre att vara oändiigi elastiskt. Ju större prisökningar
det kravs decto lägre är utbudselasticiieten och desto större kommer
övervaltringen p i producentpriserna att ~ S L
Men med högre priser uppkommer DC!+
högre vinster. Om det iute
finne etableringshinder kommer, på lang sikt, nya företag att etableras.
Detia leder i sin tur till ett ökat utbud Genom nyetableringar kan, med
andra ord, en utbud som p2 kort sikt har låg utbudselasticitet, p i längre
sikt bli oändlig elastiskt Derta mlar för an om det fSm början sker
övervältring p5 producentpriserna, kan detta avta p i sikt
(ii) Utbudselasticiteten paverkas också av vilken marknadsform som
rider p i marknaden för hushåilstjänster Ett oändligt elastiskt utbud är
förknippat med fullstandig konkurrens Om det däremot är ofiillsiandig
konkurrens ökar risken för att det uppkonuner övervältring p i producentpriser
(iii) Urbudselasticiteten beror även p i hur priserna p i det som företagen använder för an producera hushåilstjänster piverkas av att produktionen stiger Den viktigaste produktionsfaktorn är givetvis arbetskraft
Den andra fakcom i ett scenario för maximal sysselsättningsö!4ng
för lagutbildadc är darfor an det intc sker nägon övervältring p i lönerna
Fragan är hur lönebildningen fungerar, p i kort och på lång sikt, för de
olika grupper som sysselsätts i produktjonen av hushåilstjänster Sorensen (1994) antar att netto(rea1)lönen för lågutbildade är stel Detta innebär att det uppkommer s k klassisk arbetslöshet på arbetsmarknaden för
Iigutbildade Detia innebär att föreiagen kan öka sin efterfrngan på arbetskrafc utan an driva upp lönerna
En alternativ till att sänka skatterna p5 hushallstjänster är att sänka
skatterna p i arbetskraft som används för produktionen av hushåilsrjänster. t ex genom an sänka arbetsgivaravgifterna Detia är bara ett
annar san an öka cftcrfragan pa arbetskraft, sanka priset på hushalstjänster samt öka konsunitionen ocli produktionen av dessa tjänster
Sorensens antagande om stela nenolöner för lagutbildade innebär att
förändrade arbetsgivaravgifter helt kommer an sli igenom p i företagens
lönekostnad Antagandena implicerar att incidensen Faller p i företagen
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Pissarides (1996) diskuterar vilken betydelse arbetslöshetsforsakriogens utformning kan ha for Iönebildningen Qm ersättningarna är länkade
till nettolönen efter skatt kommer skatteforandringar an sli igenom på
nettolönerna medan foretqens lönekostnader. och därmed sysselsättningen, kommer an vara oförändrade Om ersärningama israllet kopplas
till prisniván kan skattesankningar ge sysselsättningsökningar
Den frcdje faktorn för maximal sysselsärningsökning för lågutbilda-,
de är an föreiagens produkrionsteknik &I sådan att det endast behövs
lågutbiidade for att producera hushållstjänstema
Den fiärde fiktorn for maximal sysselsä@ingsökning hager samman med hur lägre skatt på hushallstjänster piverkar eftetfrågan p i andra varor och tjänster samt hur utbudet av marknadsarbete, sätskilt for
högutbildade, påverkas Om de väljer tillräckligt mycket mer marknadsarbete kan eiterfrigan p5 andra varor och Tjänster komma att vara oförändrad. Okningen av sysseIsättning för lagutbildade inom hushåilstjänster kommer inte att motverkas av sysselsättningsminskningar i andra
branscher Om de högutbildade isrället väljer mer fritid kan nettoöknigen av sysselsättnin~for lågutbildade bli lägre än ökningen inom hushållstjänster
Dessutom kan okat marknadsarbete, och de skatteintäkter som det
genererar, finansiera skattesh!ahgen på hushillstjänster. I annat fiil
I a hansieringen innebära an sysselsättningsökningen for lågutbildade
motverka.$
Finns det da skillnader i effekter mellan generella och differentierade
forändringar av arbetsgivaravgifter? För Sverige finner Tyrváinen
(1993), med tidsscriemïtodcr, an generella föränarhgar av arbetsgivaravgifter pä läng sikt till fullo motsvaras av forändringar av husballens
nertolöner medan företagens Iönekoctnader ä r oforändrade. incidensen
sMle med andra ord på lång sikt helt li&a på hushillen Jackman mfl.,
(1996) samt NickeU och Bell (1996) drar samma sluisats frán tvärsnittsjamförelser av OECD-länderna
Däremot argumentetax NickeU och BeU for att en adietsgivaravgiks W g riktad mot lågutbildade skulle kunna ge en begränsat bidrag till
högre sysselsämiing Detta bygger på aniagandet att nettolönerna för
Iigutbildade inte är flexila p g a minimilöner, facWo~ningareller
transfereringssysteme Om nettolönerna är tröga kommer delar av arhetsgivaravgiftsforändringar an sIá igenom pä foretagens Iönkkostnader
och darnied p i sysselsättningen. Samtidigt kommer sanknigar av arbetsgivaravgifter att minska incitamenten att utbilda sig
Resonemanget sldle tala för en dinerentiering av arbetsgivamvgiftema meiian olika gmpper som högutbiidade och lågutbildade..Hur ska
man i perspektiv av detta betmkia en sänkning av beskamiingen av en
bransch som t.ex den för hush3istjanster? Kolm (1996) presenterar en
teoretisk modell med tvi branscher mm kännetecknas av o i i i grad av
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ohiistandig konkurrens Arbetsmarknaden fungerar ocksi under ofdisrändig konkurrens, däremot är arbetskraften homogen I modellen psverkar inte den absoluta nivån pi arbetsgivaravgifterna sysselsämiingen
Däremot har den relativa nivån betydelse Lägre arbetsgivatavgifter i
den bransch som präglas av högre grad av konkurrens (som skulle kunna
vara tjänstesektom) höjer den totala sysselsätiningen Detta hänger
samman med hur Iönebiidningen hingemr
Samtidigt äI det viktigt att komma &äg att a&~etsimftmed o i i i utbiiidninesniv&finns i alla brakcher om än i olika orooortioner. Min sh&sats är-Mr
att Iägre skatter på hushglistjänste; är'ett mindre lämpligt '
sätt an öka s y s c e l s ~-g e givet
n
hur arbetslösheten fördelar sig p i o i i i
grupper. varfor? Problemet ä r an det är en omväg att sanka s&ma p i
hushåiistjWter for att öka sysselsättningen Om problemet är an for fi
har jobb, bör istallet skatierna på arbete sankai;, t ex genom lägre arbetsgivaravgifter for de gmpper som ä r särskilt utsatta Ett problem ska
alltid angripa vid kallan Om malet primärt är att öka sysselsättningen
borde alla arbeten, oavsett om det är hushallstjänster eller ej, vara lika
värdefulla
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5

Andra effekter

5.1,

Fördelningseffekter

Sänkta skatter på hushåilstjänster har givetvis TordelnigseEekter. Det
ligger nára till hands att tänka sig an det troligen är bland högutbilda-

dehögavlönade som vi kan finna de som ökar sina köp av hush2lstjáocter och som ökar sitt marbadsarbete Det ökade arbetsutbudet kan medföra en tryck nedät pa de högutbildades löner
De som kommer ati utföra dessa tjänster är troligen Iigutbildade En
Iigutbildad löper större N k ati bli arbetslös än en högutbildad Den
ökade ekmagan p i de Iigutbildades arbete kan forväntas öka inkomstema for liytbildade. Detta kan ske hide genom att lönerna höjs och
genom ait sysselsämiingen ökar.
De som köper tjänsterna far det bättre, de som utfor tjänsterna får det
ocksi bäitre. Vad hénder for övriga? Der kan vara s i a a sänkta skatter
p i hushillstjánster är sjalvfinansierande genom att tjänsteköpama böljat
marknadsarbeta s i mycket mer än tidigare Detta är dock inte srnolikt
Det troliga är istället att andra skatter måste höjas. Därmed skulle de
som inte köper eller utför rjänstema E det sämre
Men oavseti om det existerar arbetslöshet eller ej går det givetvis att
introducera överväganden om fördelning vid valet av optimala skattesatser. Diamond och Mirrlees (1971) är en viktig uppsats p i detta o d e .
Lat oss föresiäila oss ett samhäUe där ökningar av den disponibla inkomsten anses a g a r e for vissa hushell än for andra.
Det går nu att visa föijande samband för de optimala skaiiesaisema:
l. Ju mer konsumtion av en vara ä r koncentrerad till hushall som anses
vara viktiga desto Iägre skattesats.
2 Ju mer konsumtionen av en vara är koncentrerad till huchiii som
konsumerar myckct av högt beskattadc varor dcsto lägre skattesats
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5.2

Skattefusk och svartjobb

Omfattningen av skattefusk och svartjobb beror av kombinationen av
skattesatser, upptäcktsrisk och bestd3ing. Om det inte h s nigon
upptäcktsrisk kommer svartjobb alltid an föredras framfor beskattat arbete oavsett hur låga skattesatserna ä r För given upptäclitsrisk kan
skattefusk &!a genom lägre skattesatser eller högre straff.
Cremer och Gahvari (1993) behandlat optimal vanibeskattning när
det forkommer skattefusk. En av deras ut&gspunb%r är att det av
etiska skál nMs en gráns för hur höga stmnkan vara
1 modellen produceras varor och tjänster av mhga föreiag som arbetar med konsiant skalavkastning..Produktionen beskattas, men företaget kan vaja att deklarera en lägre produktion än den faktiska till skat[ernyndigheten Företaget har dock kostnader för an dölja underrapporteringen. I annat EaU upptäcks fusket vid deklmtionsgransk~~1gen.
Skattemyndigheten väijer dessutom slumpvis ut enskilda foretag i de
olika branscherna för revision Revisionen d m reala resurser men visar
ocksi den faktiska produktionen Företag som avslöjas med fusk
betala böter. Lat oss deiiniera den förväntade skattesatsen for en vara som:

fk

förväntad skattesats = rapporterad andel * formell skattesats +
+ ej rapporterad andcl * uppiäcktsrisk * böter * formell skattesats
Modellen fungerar s i an underrapponeringen ökar om den formella
skattesatsen höjs Det är vidare inte givet pi forhand om forväntade
skattesatsen ökar eller minskar om den formella skattesatsen höjs Skattehöjningen kan motverkas av att underrapporteringen ökar Däremot
kommer konsumentpriset entydigt oka om den formella skattesatsen höjs
Slutligen är det oklart om en höjning av en forniell skattesats ökar eUer
minskar skatteintäkterna
P5 motsvarande satt kommer en höjning av sannolikheten för revision
an minska underrapporteringen, höja den förväntade skattesatsen och
höja konsumentpriset Däremot är det oklart hur de totala skatteintatcterna paverkas
Regeringens optimenngsproblem är i detta fall an maximera hushkllens nytta givet ett visst krav p i skatteintäkter De medel som finns for
att göra detta ar skattesatser och revisionssannolikheter
Lit oss definiera fuskfkktorn som relationen mellan å ena sidan forändringen av den förväntade skwesatsen och i den andra sidan forändringen av konsumentpriset då den formella skattesatsen ändras Om det
inte förekommer fusk ökar båda lika mycket, fuskfaktorn är O Om den
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förväntade skattesatsen inte alls ökar, eftersom undenapporteringen ökar
tillräckligt mycket, är Fuskfaktorn l
Givet att revisionen är optimal gár det att fä fram foljande regler for
optimal beskaitning Cremer-Gahvari-regeln kan tolkas som att den
vara vars ehrfr%.gan ska minskas mest är den som har den lägsta fuskf&om Dem är Ramsey-versionen av regeln
Den omvända elasticitetsversionen av Cremer-Gahvan-regeln är tudelad:
1 Ju högre egenpriselasticitet desto lägre forväntad skattesats
2 Ju högre fuskfaktor desto lägre forväntad skattesats

Notera att detta galler den förväntade skattesatsen Relationen mellan
formell och £örväntad skattesats är inte entydig En lägre forväntad
skattesats kan i vissa fall uppnh genom att höja den formella skattesatsen
Det är naturligtvis viktigt att se modellens begränsningar 1 detta fall
en första begrhsning att hushåilens tidsanvändning inte finns med
h& En andra begränsning är att besluten om hur stor underrapporteringen ska vara här är en fraca endast for foretagen
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Sammanfattning: Bör vi införa
pigavdrag?

6

Under de senaste aren har det ofta fmmforts i den allmänna debatten att
skatterna p i husttallstjänster bör sänka.. Argumenten for deifa har varit
dels att ekonomin skulle fungera bättre, dels att sysselsätlningen skulle
öka med lägre skatter
Resonemangen blandar emellertid samman tv2 olika argument. Sammanblandningen blir ett problem eftersom lägre skatter p i hushallstjänster aniagligen är ett bra sätt att Ei ekonomin att fungera bättre men
ett dåiigt satt att öka sysselsättningen for de som idag är arbetslösa
V a r är lägre skatter p i hushallstjänster ett satt att fi ekonomin att
fungera bättre?
När vi infor skatter i en ekonomi händer tvi saker: För det forsta
k o m e r husttallens köpkmft att n h s h (D%bortser jag fran vad man
kan göra for skattepengama ) Det är uppenbart att hushaUens v;iltard
minskar p i grund av dena
Men for det andra kommer också hushillens tidsanvändningsmönster
och konsumtionsmönster art forändras Det är kanske mindre uppenbart
att hushållens välfärd kommer att minska ytierligare av detta skal.. Förändringarna av konsumtionsmöustret forstarks av att det inte är möjligt
att beskatta &a aktiviteter som hushåiien sysslar med. Vi kan beckaita
arbete, arbetsinkamster, konsumtion och kapitaiinkomster men knappasi
fritid, arhetstid i det egna hemmet eUer värdet av det egna hushallsarbetet
Om marknadsarbete och marknadskonsumtion är beskattade aktiviteter medan hemarbete och hemproduktion är obeskattade kommer hushållens aktiviteter att forskjutas fran marknaden till hemmet. Mycket av
väri arbete sker idag också i hemmen Det& kan belysas med n&a siffror .kr 1993 ägnade svenska kvinnor 18-85 å r g d a i ge"orrisnitt drygt
27 hunar per vecka till hempioduktion (matlagning, st&@ng, reparationer,"bifnomSorg etc.). ~ a & d s a r b e t e t 'uppgick tiii 20:
per
.. &
..,...
i&
, t&, &
hii%produktion
vecka i genomsnitt. Männen ägnade d;li&'l9
. .
och dry8.26 & d r till m&n&arbeg.
.,,!.,, :, . . i
.inte
.fu;ln~:s@~~<~s&i~'.'relationen
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vara högre En säu an uppni detta vore an ta bort alia skatter. Detia är
emellertid d e n dsticld eller öns&& eftersom skatteintäi~erger
möjligheter att p i andra satt höja hushallens valfärd.
Näsi bäsi är att, för ett givet belopp som ska tas in med skatter, väija
skattesatser så att hushhilem tids- och kommtionsmöncier ändras så
lite som möjligt j M o r t med en situation utan skatter. Detta bnikar kallas optimal beskattning.
Lat oss förestäila oss att skatterna p i hushåilstjánster minskas Ett
scenario skulle da kunna vara att hushållen böja köpa mer hushåilstjänster p i marhaden Detta frigör tid för hushåilen som de väijer att
använda till att arbeta mer p i marknaden. Detta innebär i sin tur att de
även kan öka konsumtionen av andra varor. P i detta sätt harivi kunnat
motverka att inkomstskatterna gör att arbetsutbudet är for lagt. Ekonomin fungerar bättre.
En uppgift S r utredningen är att studera om hushallen forndrnr sitt
beteende på d& sätt om skaiten på hushåilstjänsinster sänks. Nästa fiåp
är hur mycket beteendet ändras Svaret på dessa %or avgör om lägre
skatter på hushåilstjänster kan E ekonomin att fungera bättre och hur
mycket skatterna i sä fail bör sankas.
Om det förekommer mer skaitefusk p i marknaden tör hushållstjänster än p i andra marknader kan detta ynerligare forstarka motiven att ha
lägre skmer p i hushallstjänster
Varfor är lägre skatter p i hushållstjänster ett trubbigt sätt att öka
sysselsättningen?
Problemet med detta är att det är en omväg att sänka skatterna p i
hushållstjänster for att öka sysselsättnjngen Om problemet är att för fä
har jobb, bör istallet skatterna på att sysselsätta dessa sänkas, t ex. gee
nom lägre arbetsgivaravgifter för de grupper som är s k l a l t utsatta. Ett
problem ska alltid angripas vid källan Om målet primärt är att öka sysselsättnjngen för vissa grupper borde alla arbeten för dessa grupper,
oavsett om det är hushallstjänster eller ej, vara lika värdefulla
Sänkta skatter pä hushåilstjänster har givetvis tördelningseffekter
Det ligger nära till hands att tänka sig att det troligen är bland bögu~bildadelhögavlönade som vi kan finna de som ökar sina köp av hushill,.
stjänster och som ökar sitt marknadsarbete
De som kommer att utfora dessa tjänster är trolisen Iigutbildade. En
Iigutbildad löper större risk att bli arbetslös än en högutbildad Den
ökade efterfragan p i de Iigutbildades arbete kan förväntas att öka inkomsterna för lågutbildade Detta kan ske både genom att lönerna höjs
och genom att sysselsättningen ökar
Dc som köpcr tjänsterna f& det bättre, de som utfor tjänsterna E r det
ocksä bättre Vad händer för övriga'? Det kan vara sa att sänkia skatter
pa hushallstjänster är självfinansierande genoni an tjänsteköparna böjar
marhadsarbeta sä mycket nier k tidigare Detta är dock inte sannolikt

SOll 1997:17

Bilaga 1 3 1

Det troliga Sr isiäilet art andra skatier m%te höjas D h e d skulle de
som inte köper eUer u&r tjänsterna E det sämre
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Tekniskt appendix
Hushäilets maximeringsproblem innebär att nyttofunktionen (1) maximeras under a e bivillkor Nyttofunktionen kan skrivas:

där U ä r nyt@ g är konsumtion av varor, q, är konsumtion av hushaIC
stjänster producerade på marknaden, q h är konsumtion av h u s ~ t j % n s ter producerade i hushåilet, 1 ár Wd, h, är tid i marknadsarbete och hh
är tid i hemarbete Tidcrestnktionen är ett av bivillkoren,

där T är total tid Budgetrestriktionen är ett annat bivillkor,

där p är marknadspriset på hushallstjänster, w är timlönen (netto efter
skatt) och y är arbetsfria inkomster Jag antar här an varor är numerär
och sätter varupriset till I Det avslutande bivillkoret är produktionsfunktionen for hemproduktion,

Hushållet väljer de sex storheterna i nyttofunktionen med bivillkoren
som restrildoner De beteendefiinkijonersom blir resuitatet ger de efterHgade och utbjudna kvantiteterna som funktioner avp, w och y
De sex storheterna ä~ emellertid inte oberoende av varaudra. De ekogena storheterna &tesfmns alla i budgetreslrMonen si den är svir att
utnyrtja. Den narniast liggande förenklingen är istället att utnyttja produkiionsfunktionema och eliminera qh Genom att uhyttja tidsr&rionen vi eliminera aven 1 Vi kan då skriva nyttofunktionen som,

medan budgetrestrildionen är oErändrad Kvantiteterna av varor och
hushållstjänster Erån marknaden samt marknads- och hemarbete väljs
som funktion avp, w och y.
Låt oss studera en forenklad version av Sandmos (1990) modell. Han
antar att marknads- och hemproducerade hushallstjämter 6r perfekta
substimt Det innehar att vi kan introducera ett argument
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q = q, + f (h,) som representerar total konsumtion av hushaustjailster. Vidare antar han att marknads- och hemarbete perfekta substitut
Det innebär att vi kan iriiroducera en beteckning för totalt arb*
h = h, +h,. Vikan då skriva nyttofunktionen som,

eller

medan budgetrestriktionen kan skrivas som,

Lösningen tiU detia problem har den intressanta egenskapen att konsumtionsbffiluten(dvs. valet av g,q och h egentligen i ) kan separeras
frän dess produktionsbcslut (dvs valet avh,) Vi kan skriva beteendefunktionerna som

Därmed kan vi skriva hush%lietsindirekta nyitofiinktion som,

Hushåilets nettolön Sr S i med bruttolönen minus skaiten, eller
t ) , mellan konsumentpriset p3 hushåils.jänster är lika med
produktpriset plus skatten, eller p = P + s Regeringens optimeringsproblem ár an maim& dcn indirckta nyttan under bivillkoret att en
viss total skatteintäk* R ska uppnar Bivillkoret kan skrivas,
n1= W(1-
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Det medel man har till sitt förfogande är s. Denvehg med avseende
p i skattesatsen s ger foljande nödvändiga villkor för optimalt val av
skattesats p i hushållstjänster,

dar p är hrange-multiplikatorn för biviilkoret Genom att utnyttja
symmeirivilikoref

dar fotindex U indikemr att det rör sig om derivatan med avseende p i
den kompenserade beteendefunktionen, kan vi skriva om detta villkor
som,

d& vänsterledet motsvarar den mlativa efterfierninsknigen u t e h r
den kompenserade effedi-igekurvan vid en skattehöjning I den andra
termen ingar den relativa förändringen av kompensemd ekrkigan vid
en lönehöjning Den första termen i högerledet definieras av,

där R är hushiilets marginella nytta av arbetcfna inkomster. Om vi
skulle ha haft en modell med fiera varor skulle termen y v- densamma för alla varor. Om dessutom hushallens tidsanvänd@ig ink hg&, s i
att den andra tennen i (10) i& noii, h a r 4 tagit fram w e y - r e g e l n . Den
procentuella reduktionen förvarje v& i optimum är y,: ,i, ,: i:,
.~andm&re&l&
,.
. , h..e... $ v.e r c i o n säger att den procentuella
... ..-.. redwo- ..
n&'&
vara lägre om den andra temen i (10) ä r positiv, dys, da efterfragan
. . p i hus&&[ . . ökar
!änen +ger. De@ & ,ulby&pf
- . med
,
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att ~
&
&
&
?@
te
och hushållstjänster är komplement. Vi skulle också
kunna säga att fritid och hushåIlstj&ster är substitut.
Lat oss ge egenpriselasticiteten och korspriselasticiteten beteckningarna
och &q, s i att,

/i

'I

1

Vi kan di skriva den omvända elasticitetsversionen av Sandmmgeln
som

Rosens (1995) modell ser ut p5 följande sätt Nyttofunkiionen a,
U(g,q)
l
i
I

i

(6')

Ti skillnad frin hos Sandmo ingår inte M d i nyttofunktionen Tidsrestriktionen blir da T = h,,, + hh Vidare är inte hemproducerade och
marbadsproducerade tjanster perfekta substitut IstäUet antar Rosen att
hitshåilstjäncrer produceras med en kombination av egen och andras tid
enligt funktionen q = q(h, h.) Han antar vidare att egen tid är ett imperfekt substitut till andras tid (h,) Produktionsfunktionen kan substitueras in i (b ) Bud$etrcs~riktionenkan skrivas som,

där w* ä r priset på a n d m tid Notela att högerledet av (7') är exogent
far hushallet Hushållet väljer g, hh och h.
Den inledande modellen i Sarensen (1994) överensstämmer till vissa
delar med Rosens modell NyttofinMonen är densamma, lJ(guqJ, och
därmed också tidsrestnktionen, T = h, + hk Däremot =tar Ssrensen, i
likhet med Sandmo. att hemproducerade och marknadsproducerade hushälistjänster ar perfekta substitut. q = q, i f (h,) En skillnad mellan
dem är att Sorcnscn. i motsats till Sandmo, antar att marknadsproduk-
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tionen av hushällstjänster sker med avtagande skalavkastning Budgetrestriktionen blir snarlik Rosens,

Skillnaden är att hushalet här köper hushållstjänster producerade på
marknaden medan bushåitet i Rosens modell köper andm tid på marknaden för produktion av hushällstjänster
Nyttofiinittionen i Lundholm och Ohlssons ( 1992) modell ar

medan tidsrestriktionen ar densamma som hos Sandmo, T = 1-k h, +hh
Eitersom marknadsproducerade barnomsorg tillhandahåils gratis av den
offentliga sektorn a r p = O Budgetrestriktjonen blir darfor,

Maximering av nyitja givet budgetrestriktionen ger det önskade utbudet av
marhadsarbete som funktion a9 lönen Men for barnfamiljer är marknadsarbete endast möjligt i den utstrackning som det erhaller barnomsorg Vi
kan siaiva h, = q, Hushállets nytta kommer dárfor att bero av hur
mycket barnomsorg som tillhandahalls

