
 

 

 

 

                                                                                                            

                                                                                              Bästa Enis och Folke! 

 

 

 

 

 

Än en gång ett hjärtligt tack för senast. Jag hade då svårt att förklara detta med skattekonse-

kvenser mm och gör det därför nu på papper.  

 

1. Den ena frågan gällde avdrag för kostnader för arbetsskor. Vi antar att dessa kostat mig 

1000 kr och att jag har en marginalskatt på 50 procent.  Av redan beskattade pengar har jag 

alltså att betala 1000 kr. Mitt avdrag vid deklarationen blir då nominellt 1000 kr men i realite-

ten bara (0,5 x 1000=) 500 kr. Det innebär alltså att jag får betala hälften själv. 

 

2. Om vi så förflyttar oss till ett något större sammanhang så antar jag att jag har 100000 kr på 

banken, att räntan är 10 procent och att inflationen också är 10 procent. Då får vi nästa år ett 

nominellt värde om 110000 kr men efter inflationen ett realvärde om 100000 kr. Så långt är 

det kanske inte så mycket att säga men jag skall ju betala skatt på den nominella höjningen 

om 10000 kr. Vid en marginalskatt på 50 procent ger detta 5000 kr. För att behålla realvärdet 

måste jag således pytsa in detta belopp i skatt även om jag inte gjort någon som helst reell 

vinst. 

 

3. Vi tar nu ett än mer graverande exempel och det kan vi kalla för ”40-talisternas special-

knep”. Vi antar att jag skall låna 500000 kr för att köpa ett hus, att beloppet är amorteringsfritt 

i 20 år, att räntan är 10 procent, att inflationen också är 10 procent och att marginalskatten är 

80 procent. Det motsvarar ungefär de förhållanden som rådde även om räntan och inflationen 

var högre när det begav sig och dessutom var den amorteringsfria tiden 30 år om jag nu minns 

rätt. Detta skulle dock bara visa än mer märkliga förhållanden. Med mina data får vi emel-

lertid: 



 

Min nominella skuld år 0-20 är 500000 kr och den årliga räntan därför 50000 kr 

Min reella skuld år 1 är 450000 kr (dvs 0,9 x 500000) 

                               2 är 405000 kr (dvs 0,9 x 450000)  

                               3 är 364500 kr (dvs 0,9 x 405000) 

                               4 är 328050 

                               5 är 295245 

                               6 är 265271 

                               7 är 239148 

                               8 är 215234 

                               9 är 193710 

                               10 är 174339 

                               11 är 156905 

                               12 är 141215 

                               13 är 127093 

                               14 är 114384 

                               15 är 102946 

                               16 är  92651 

                               17 är  83386 

                               18 är  75047 

                               19 är  67524 

                               20 är  60788, men nominellt fortfarande 500000 kr 

 

Genom amorteringssubventionen har jag alltså erhållit närmare 440000 kr. Dessutom har jag 

varje år fått en skattesubvention på (0,8 x 50000=) 40000 kr. Jag har således gjort en nätt för-

tjänst. Nu gjorde jag det förstås inte eftersom jag vägrade att delta i ”det elaka spelet”. Där-

emot befann jag mig på den sida som skulle betala kalaset. 

 

Gävle, den 10 december 2009  


