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Oavsett hur B beräknas gör det allmänna avdraget och grundavdraget att Sbfi blir
lägre än den beräknade skatten på B (Sb). Skillnaden kan betecknas som sA där s är
skattesatsen och A är summa avdrag.
Regeringsrätten har funnit att avdragen inte ska beaktas när B beräknas. Utgår man
från AAs samband tillkommer därför i högerledet skatteposten sA.
B ökar emellertid inte bara med sA utan också med den höjning av skatten som
föranleds av att B höjs, vilket i sin tur höjer skatten etc. Allt detta sker simultant.
Slutresultatet blir att Sbfi (beräknad enligt AAs modell) ersätts med Sb
(där sA ingår).
Med AAs modell beaktas avdrag två gånger. Hans samband B = N + Sbfi innebär att
det allmänna avdraget och grundavdraget får genomslag redan vid beräkningen av B;
för ett visst givet A minskar B med sA/(1–s). Men avdragen kan dessutom utnyttjas
på vanligt sätt just som allmänt avdrag och grundavdrag och ge en total
skatteminskning som också den speglas i uttrycket sA/(1–s). Är skattesatsen högre
än 0,5 kan således det sammantagna resultatet bli en skatteminskning som är större
än avdragsbeloppet.

David Wahren
Uppvisat och lämnat för expediering 2010-02-

