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Sammanfattning 
 

Under de senaste åren har en internationell diskussion angående robotskatt blossat upp. Den 

tekniska utvecklingen sker snabbare än aldrig förr. Redan i dagsläget finns det teknik som 

möjliggör att hälften av dagens arbetsuppgifter skulle kunna automatiseras. Cirka 60 procent 

av Sveriges skatteintäkter kommer i dag från skatt på förvärvsarbete. Skulle hälften av dagens 

arbetsuppgifter automatiseras riskerar således staten och kommunerna att förlora en stor del 

skatteintäkter. Debatten är för närvarande i ett stadium då det diskuteras huruvida robotar bör 

eller inte bör beskattas. I detta studium anlägger vi ett skatterättsligt perspektiv på den 

debatterade frågan med syftet att tillföra debatten ytterligare en dimension.  

 

Svårigheterna med att utforma en robotskattelag är dels att definiera begreppet robot 

skatterättsligt dels att utreda om en robotskattelag skulle vara förenlig med de krav som ställs 

på en god skattelagstiftning. Kraven som ställs på en god skattelagstiftning verkar likt krafterna 

i ett spänningsfält. Vissa av kraven är till och med motstridiga och en god skattelagstiftning 

uppvisar en balans mellan dessa krav. I uppsatsen utreder vi huruvida en robotskatt, då den 

utformas i enlighet med någon av de tre befintliga beskattningsmetoderna punktskatt, 

objektskatt samt inkomstskatt på schablonintäkt, uppvisar en acceptabel balans mellan de krav 

som ställs på en god skattelagstiftning.   

 

Genom den analys vi företagit i uppsatsen har vi kommit fram till att en robotpunktskatt skulle 

vara relativt ineffektiv med hänsyn robotskattens fiskala primärmål. Däremot har vi kommit 

fram till att en robotobjektskatt samt inkomstskatt på robotschablonintäkt skulle kunna uppvisa 

en acceptabel balans mellan de krav som ställs på en god skattelagstiftning. 
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Förkortningslista 

AI – artificiell intelligens 

EU – Europeiska unionen 

IL – Inkomstskattelag (1999:1229) 

NJA – Nytt juridiskt arkiv 

Prop. – proposition 

SOU – Statens offentliga utredningar 

VD – verkställande direktör 

 

Definitionslista 

Antecedent och konsekvent – den aktiva samt den passiva delen av en logisk implikation 

Exempel: Om Kalle har ett körkort (antecedent) får han köra bil (konsekvent). 

HDI – Human Development Index. Mått på länders välstånd. 

Monetärt – som har med pengar att göra  
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1 Inledning 

1.1 Problembakgrund 
Dagens arbetsplatser moderniseras ständigt, i synnerhet med hjälp av robotar. Över tid innebär 

detta mer effektiva och mindre kostsamma verksamheter. För staten och kommunerna innebär 

detta förlorade skatteintäkter, eftersom de skattskyldiga arbetstagarna kan komma att bli 

arbetslösa och ersatta av robotar som inte genererar motsvarande inkomstskatt på grund av 

utformningen av dagens inkomstbeskattningsregler. I McKinseys rapport Harnessing 

automation for a future that works framgår det att 51 procent av dagens arbetsuppgifter i USA 

kan automatiseras med hjälp av nuvarande teknik.1 Eftersom både USA och Sverige är 

industriländer med liknande placering i HDI2, det vill säga länderna har liknande välstånd, så 

är det enligt oss inte orimligt att anta att liknande siffror skulle gälla även i Sverige.3 Enligt 

Skatteverket motsvarade skatt på förvärvsarbete cirka 60 procent av Sveriges totala 

skatteintäkter år 2017.4 Detta innebär, förutsatt att 51 procent av dagens arbetsuppgifter faktiskt 

automatiseras, att svenska kommuner och staten riskerar att förlora 30 procent av de totala 

skatteintäkterna. År 2017 motsvarade 30 procent av de totala skatteintäkterna 578 miljarder 

kronor.5 

 

För att kompensera för dessa förlorade skatteintäkter skulle robotskatt kunna vara ett alternativ 

av flera. Primärmålet med en robotskatt skulle således vara fiskalt, det vill säga att generera 

skatteintäkter. Dessa skatteintäkter skulle i första hand kunna finansiera omskolning av de som 

förlorat jobbet på grund av den tekniska utvecklingen och i andra hand, om omskolning inte 

leder till minskad arbetslöshet, finansiera bidrag till de arbetslösa.  

 

Under år 2017 var Sydkorea ett av de första länderna att agera mot inkomstbortfall på grund av 

automatisering. Agerandet innebär att Sydkorea minskar de sedan tidigare beviljade 

skattereduktionerna som beviljas företag som investerar i infrastruktur, investeringar vars syfte 

är att öka produktiviteten. Detta agerande begränsar incitament att investera i automatisering 

                                                
1 Manyika, James, m.fl, Harnessing automation for a future that works, januari 2017 (hämtad 2019-07-29).  
<https://www.mckinsey.com/featured-insights/digital-disruption/harnessing-automation-for-a-future-that-works> 
2 Se HDI i definitionslistan. 
3 United Nations Development Programme, Human Development Report (hämtad 2019-06-10) 
< http://hdr.undp.org/en/composite/HDI> 
4 Skatteverket, Totala skatter och inkomster i Sverige år 2017 (hämtad 2019-07-29). 
<https://www.skatteverket.se/omoss/varverksamhet/statistikochhistorik/oversiktoverbeskattningenisverige/totalaskatterochinkomsterisverige.
4.3152d9ac158968eb8fd242e.html> 
5 Ibid.  
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samt kompenserar staten för förlorade skatteintäkter. Åtgärden har i media benämnts som 

robotskatt men det handlar snarare om att minska möjligheterna till skattelättnader för 

infrastrukturinvesteringar.6 

 

Även i EU-parlamentet har robotskatt varit föremål för diskussion och år 2017 avvisade 

parlamentet betänkandet om en typ av robotskatt.7 Svenske EU-parlamentarikern Max 

Andersson tror dock att diskussionen om robotskatt är här för att stanna och menar att robotskatt 

kan bli en realitet om 10 till 20 år.8 

 

Robotar är en skattebas som är svår att placera i de i dag existerande svenska regelverken, för 

att kunna beskatta robotar skulle därför en robotskatt behöva införas. Frågan är om en 

robotskatt, om den utformas i enlighet med någon av de befintliga beskattningsmetoderna 

punktskatt, objektskatt eller inkomskatt på schablonintäkt, skulle kunna vara förenlig med de 

krav som ställs på en god skattelagstiftning. Svårigheterna med införandet av en robotskatt 

skulle dels vara att definiera begreppet robot, dels bestämma robotskattens utformning.  

 

1.2 Problemformuleringar 
Skulle en robotskatt, om den utformas i enlighet med någon av de befintliga 

beskattningsmetoderna punktskatt, objektskatt eller inkomskatt på schablonintäkt, vara förenlig 

med de krav som ställs på en god skattelagstiftning? 

 

1.3 Syfte 
Vi ämnar att, med hänsyn till skatterättsliga principer, dels skatterättsligt definiera begreppet 

robot, dels belysa den problematik som skulle kunna vara förenad med en robotskatt om den 

utformas i enlighet med någon av de befintliga beskattningsmetoderna punktskatt, objektskatt 

eller inkomskatt på schablonintäkt. I de fall som det är möjligt ämnar vi även att presentera 

översiktliga lösningar på problematiken.  

                                                
6 McGoogan, Cara, TELEGRAPH: TECH, 2017-08-09 (hämtad 2019-07-29). 
< https://www.telegraph.co.uk/technology/2017/08/09/south-korea-introduces-worlds-first-robot-tax/> 
7 Jfr. Utskottet för rättsliga frågor, betänkande 2017-01-27, med Europaparlamentet, resolution 2017-02-16 (hämtad 2019-07-29). 
8 Suni, Annakaisa, Di digital, 2017-02-27 (hämtad 2019-07-29). 
< https://digital.di.se/artikel/nu-borjar-debatten-om-robotskatt> 
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1.4 Metod och material 
Uppsatsens metod är en rättsanalytisk metod vilken möjliggör en analys av rätten till skillnad 

från en analys av gällande rätt som den rättsdogmatiska metoden syftar till.9 Anledningen till 

att vi väljer den mer ”fria” analytiska metoden är att analysen vi företar i uppsatsen inte avser 

att mynna ut i en beskrivning av gällande rätt, utan analysen avser att mynna ut i en analys de 

lege ferenda, det vill säga hur rätten bör vara eller utformas. Till skillnad från den mer strikta 

dogmatiska metoden ger den analytiska metoden oss utrymme till ett friare urval av material 

vilket ger underlag för en mångfacetterad analys.10 Vår analys kommer att företas i relation till 

kraven som ställs på god skattelagstiftning, den rättsanalytiska metoden är öppen för att 

värderingar av detta slag används när materialet analyseras.11 

 

I våra analyser utgår vi från krav som ställs på god skattelagstiftning. Dessa krav finns beskrivna 

i uppsatsens andra avsnitt vilket baseras på doktrin författad av bland annat Peter Wahlgren, 

professor i rättsinformatik, Anders Hultqvist och Jan Kellgren, skatterättsprofessorer. Eftersom 

materialet i detta avsnitt till stor del baseras på doktrin, vilken genomgår akademisk granskning 

innan publicering, känner vi oss bekväma med att presentera detta material i vår uppsats. 

 

För att svara på frågan vad som bör beaktas vid en skatterättslig definition av robot så analyserar 

vi bland annat material från ordlistor, EU-parlamentet och skatterättsprofessorn Xavier 

Obersons artikel “Taxing Robots? From the Emergence of an Electronic Ability to Pay to a Tax 

on Robots or the Use of Robots.”. Anledningen till att vi använder oss av Obersons artikel är 

att han är den enda, oss veterligen, som givit förslag på vilka begrepp en skatterättslig definition 

av begreppet robot bör baseras på. Att basera definitionen på endast en källa är en uppenbar 

brist, det krävs därför att vi har ett kritiskt förhållningssätt till källan.  

 

För att kunna beskriva punktskatter så hämtar vi material från bland annat skatterättsprofessorn 

Stefan Olssons avhandling ”Punktskatter: rättslig reglering i svenskt och europeiskt 

perspektiv”. Propositioner och offentliga utredningar är huvudsakligen materialet vi använder 

för att beskriva objektskatten. Vår uppfattning är att doktrin och litteratur inom ämnet 

objektskatt är begränsat varför vi inte tillåts göra en utredning med samma djup som 

                                                
9 Sandgren, Claes, Rättsvetenskap för uppsatsförfattare: ämne, material, metod och argumentation, s. 46.  
10 Ibid s. 46.  
11 Ibid. 
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utredningarna av de andra beskattningsmetoderna. För att beskriva inkomstskatt på 

schablonintäkter tar vi primärt stöd i gällande rätt samt ”Inkomstskatt – en lärobok i skatterätt” 

skriven av skatterättsprofessorn Sven-Olof Lodin med flera.  

 

1.5 Avgränsningar 
Vi avgränsar oss till att analysera beskattningsmetoderna punktskatt, objektskatt samt 

inkomstskatt på schablonintäkt. Det finns fler sätt på vilket en robotskatt skulle kunna utformas 

men vi har utgått från dessa befintliga beskattningsmetoder som återfinns i svensk rätt. Det 

finns inte, i skrivande stund, någon teknisk lösning som möjliggör att roboten själv skulle kunna 

bli skattskyldig.12 Det ligger således närmst till hands att undersöka beskattningsmetoder där 

roboten inte utgör ett skattesubjekt.  

 

För att bibehålla uppsatsens juridiska karaktär så utgår vi, i vår analys, från ett urval av de 

grundläggande rättsliga kraven som bör ställas på god skattelagstiftning.  

 

1.6 Disposition  
Eftersom vår analys utgår från kraven på hur god skattelag bör vara utformad, i synnerhet med 

hänvisning till de rättsliga kraven, så beskriver vi dessa i uppsatsens andra avsnitt. Innehållet i 

detta avsnitt kommer att användas som ett teoretiskt ramverk när vi löpande analyserar 

materialet för att besvara vår frågeställning.  

 

I skrivande stund finns det inte någon rättslig definition av begreppet robot, utan endast förslag 

på vilka komponenter en rättslig definition av begreppet robot bör innehålla. I avsnitt tre 

presenterar vi dessa förslag samt beskriver varför olika begrepp kan etiketteras med samma ord, 

inom de skilda rättsområdena. 

 

I avsnitt fyra presenterar vi de tre beskattningsmetoderna samt analyserar hur dessa, om dessa 

utformas som en robotskatt, förhåller sig till kraven på en god skattelagstiftning.   

 

I avsnitt fem presenterar vi en sammanfattande slutsats samt några avslutande ord. 

                                                
12 Taxing Robots? From the Emergence of an Electronic Ability to Pay to a Tax on Robots or the Use of Robots. 
S. 260 
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2. Krav på god skattelag 

2.1 Inledning 
I detta kapitel kommer vi att presentera ett antal av de krav som, enligt Sven-Olof Lodin, bör 

ställas på en god skattelagstiftning. Lodin lyfter i sin artikel ”Några kvalitetskrav på en god 

skattelagstiftning” fram och diskuterar några viktiga kriterier som bör uppfyllas för att en god 

skattelagstiftning ska anses föreligga. Enligt Lodin är en god skattelagstiftningen effektiv i 

förhållande till dess primär- och sekundärmål.  

 

För varje skattelagstiftning borde effektivitet vara ett övergripande kriterium.13 En lags syfte 

ska tydligt framgå och lagen ska utformas så att den är effektiv med hänsyn till sitt primärmål.14 

Lodin ger flera exempel på när svensk skattelagstiftning har varit ineffektiv med hänsyn till sitt 

primärmål. Ett av dessa exempel är när skattenedsättningar gjordes för att uppmuntra 

anskaffning av miljöbilar som är anpassade för etanoldrift. Dessa fordon kan även köras på 

bensin och när priset på etanol blev högre än priset på bensin så började bilisterna köra sina 

etanolanpassade bilar på bensin i stället. Utformning av lagen var därför ineffektiv med hänsyn 

sitt primärmål.15   

 

För att fungera väl måste, enligt Lodin, lagstiftningen också upplevas som legitim av dem som 

påverkas av lagen. För att en lag ska betraktas som legitim ska den, enligt Wahlgren, vara 

rationell ur ett antal aspekter. Dessa aspekter är; kulturell rationalitet, rättslig rationalitet, 

politisk rationalitet och verkställighetsrationalitet samt intern rationalitet.16 Detta innebär att 

lagen måste uppvisa, och på ett balanserat sätt sammanfoga, ett stort antal egenskaper och 

intressen. Dessa egenskaper och intressen kan stundtals stå i konflikt med varandra. Wahlgren 

beskriver det som att en legitim lagstiftning verkar i ett spänningsfält där konkurrerande krav 

och intressen måste beaktas. Eftersom en legitim lag måste anpassas till dessa krav och intressen 

så är legitimitetsutrymmet begränsat.17  

 

Med kulturell rationalitet förstås att lagar ska vara etiskt, moraliskt samt religiöst acceptabla. 

Lagarna ska även vara i överensstämmelse med det allmänna rättsmedvetandet samtidigt som 

                                                
13 Lodin, Sven-Olof, ”Några kvalitetskrav på en god skattelagstiftning” i Skattenytt 2007 s. 478.  
14 Ibid. 
15 Ibid, s. 479. 
16 Wahlgren, Peter, Lagstiftning: Rationalitet, problem, möjligheter, s. 61. 
17 Wahlgren, Peter, Lagstiftning: Rationalitet, problem, möjligheter, s. 57-58. 
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de ska vara anpassade till samhällsutvecklingen. Att lagarna ska vara detaljerade, traditionella 

samt begripliga för adressaterna förstås också med begreppet kulturell rationalitet.18  

 

Politisk rationalitet och verkställighetsrationalitet innebär att lagarna, bland annat, ska vara 

informativa, deklarativa samt policyskapande. Lagarna ska också vara verkningsfullt utformade 

i förhållande till deras syfte och ska även kunna tillämpas på ett snabbt och billigt sätt.19  

 

Avgörande för den interna rationaliteten är att lagarna i sin logiska och språkliga utformning 

uppfyller vissa krav på samstämmighet. Gällande logiken i lagarna ska denna vara tydlig och 

lättförståelig, det vill säga antecedenter och konsekventer20 ska vara lätta att identifiera. Rent 

språkligt ska lagarna vara transparenta och så tydliga som möjligt.21 

 

För att en lag ska uppnå kravet på rättslig rationalitet ska lagen vara grundlagsenlig, rättssäker, 

förutsebar, generell samt offentliggjord. Den ska även försvara basala rättsprinciper och 

mänskliga rättigheter. Lagen ska dessutom balansera intressen och underlätta konfliktlösning. 

Slutligen ska lagen stödja beslut och uppvisa respektive understödja stabilitet.22  

 

Vi kommer nedan att fokusera på den rättsliga rationaliteten, i synnerhet förutsebarhet och 

skatterättsliga principer. Detta görs för att bibehålla uppsatsens juridiska karaktär.   

 

 

2.2 Förutsebarhet 
”Förutsebarhet är en viktig faktor för att en skatt skall upplevas som legitim” 

– Sven-Olof Lodin, Skattenytt 2007, s. 483 

 

Förutsebarhet innebär att normer och allmänna principer är vägledande för bedömningen av ett 

enskilt fall.23 I beskattningen innebär förutsebarhet att den skattskyldige har möjlighet att 

förutse skattekonsekvenserna av ett visst handlande.24 Allmänt gäller att vid tillämpning av 

normer så ska utfallet inte vara helt överraskande, åtminstone inte för en person som har gjort 

                                                
18 Wahlgren, Peter, Lagstiftning: Rationalitet, problem, möjligheter, s. 48 ff. 
19 Ibid, s. 61. 
20 Se antecedent och konsekvent i definitionslistan.  
21 Wahlgren, Peter, Lagstiftning: Rationalitet, problem, möjligheter, s. 54-55. 
22 Wahlgren, Peter, Lagstiftning: Rationalitet, problem, möjligheter, s. 61. 
23 Schultz, Mårten, Den orubbliga principen i Dagens Juridik, 2008-03-07 (hämtad 2019-07-29). 
<http://www.dagensjuridik.se/2008/03/den-orubbliga-principen> 
24 Kellgren, Jan, Mål och metoder vid tolkning av skattelag, s. 58.  
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ett seriöst försök att sätta sig in i normernas innehåll.25 Högsta domstolen framförde i NJA 2007 

s. 747 att ”Förutsebarhet har ett centralt rättsstatligt värde”.26 Förutsebarhet har även ett 

moraliskt värde. Ofta betonas de skattskyldigas krav på och rätt till förutsebarhet, men 

förutsebarhet är också viktigt för staten och kommunerna för att kunna förutse framtida 

skatteintäkter och på så sätt kunna planera samhällsekonomin effektivt.27  

 

Vem normerna ska vara förutsebara för är omdiskuterat. Civilrättsprofessorn Mårten Schultz 

menar att normerna ska vara förutsebara för alla, inte bara för en ”elit av de upplysta få”.28 

Skatterättsprofessorn Jan Kellgren menar att det, specifikt för skattelagar, inte är meningsfullt 

att uppställa något krav på förutsebarhet för personer som helt saknar vana att läsa skattelagar.29 

Kellgren anser att en princip om förutsebarhet på två nivåer bör agera ledstjärna vid tolkning 

av skattelag. Den första nivån innebär att det ska vara möjligt, genom att studera lagtexten och 

dess omedelbara kontext, att förutse ungefär vilken betydelse ett skattelagrum har.30 

Förutsebarheten på den första nivån tillskrivs de personer som är vana att studera skattelagar, 

till exempel jurister eller ekonomer.31 Den andra nivån innebär att det i möjligaste mån ska, 

efter en uttömmande rättsutredning, vara möjligt att förutse den slutliga rättstillämpningen.32 

Förutsebarheten på den andra nivån tillskrivs skattejurister.33 

 

För att uppnå förutsebarhet, i en nedskriven norm, gäller det för lagstiftaren att ordalydelsen är 

i linje med normens syfte. Sedan gäller det för rättsstillämparen att tillämpningen sker inom 

normens språkliga omfång. Förutsebarheten hänger således ihop med hur vi alla gemensamt 

använder språket.34 I beskattningen bidrar flera åtgärder till förutsebarhet, till exempel 

förhandsbesked, klara rättskällor och tolkningsmetoder som är kända och enhetliga.35 För att 

uppnå förutsebarhet krävs det, enligt vår uppfattning, således ansträngning från både lagstiftare 

och rättstillämpare. 

 

                                                
25Schultz, Mårten, Den orubbliga principen i Dagens Juridik, 2008-03-07 (hämtad 2019-07-29). 
<http://www.dagensjuridik.se/2008/03/den-orubbliga-principen> 
26 NJA 2007 s. 747. 
27 Kellgren, Jan, Mål och metoder vid tolkning av skattelag, s. 58. 
28 Schultz, Mårten, Den orubbliga principen i Dagens Juridik, 2008-03-07 (hämtad 2019-07-29). 
<http://www.dagensjuridik.se/2008/03/den-orubbliga-principen> 
29 Kellgren, Jan, Mål och metoder vid tolkning av skattelag, s. 67. 
30 Ibid, s. 65. 
31 Ibid, s. 66. 
32 Ibid, s. 65. 
33 Ibid, s. 67. 
34 Schultz, Mårten, Den orubbliga principen i Dagens Juridik, 2008-03-07 (hämtad 2019-07-29). 
<http://www.dagensjuridik.se/2008/03/den-orubbliga-principen> 
35 Kellgren, Jan, Mål och metoder vid tolkning av skattelag, s. 60. 
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2.3 Skatterättsliga principer 
Det finns flera rättsliga principer som behöver tas i beaktning vid utförandet av en skattelag. 

Nedan presenterar vi de principer som vi uppfattar som centrala för skatterättslig lagstiftning.   

 

Legalitetsprincipen är en allmän rättsprincip som måste preciseras för varje rättsområde.36 Den 

skatterättsliga legalitetsprincipen som på latin uttrycks nullum tributum sine lege översätts till 

ingen skatt utan lag.37 Den centrala delen av den skatterättsliga legalitetsprincipen utgörs av 

kravet på föreskriftsbunden beskattning.38 Legalitetsprincipen i skatterätten grundar sig i 

kompetensfördelningen mellan lagstiftare och rättstillämpare.39 En ska kunna skilja mellan 

beslut om förutsättningarna för att skatt ska utgå, som lagstiftaren formulerar, och beslut om 

uttagande av skatt i varje enskilt fall, som rättstillämparen fattar.40 Del av den skatterättsliga 

legalitetsprincipen innefattar även förbud mot retroaktivitet och analogier.41  

 

En annan allmän rättsprincip är likformighetsprincipen som innebär att lagar ska vara enhetliga 

och likformiga.42 Denna princip kan sägas innebära att lika fall ska bedömas lika. Inom 

skatterätten innebär principen att lika hög inkomst leder till lika hög skatt. Principen ska beaktas 

både vid utformning och tillämpning av skattelag.43 Likformighetsprincipen är nära anknuten 

till neutralitetsprincipen. Om en skattelag görs mer likformig blir lagen ofta också mer 

neutral.44 Tanken med neutralitetsprincipen inom skatterätten är att den skattskyldiges val 

mellan olika handlingsalternativ inte ska påverkas av beskattningen.45 Ett handlingsalternativ 

ska vara ekonomiskt likvärdigt före och efter skatt för att beskattningen ska anses vara neutral.46   

 

Vid utformningen av en skatt, vars primärsyfte är fiskalt, måste hänsyn tas till hur beskattningen 

ska fördelas på samhällets medborgare. De viktigaste principerna för denna fördelning har varit 

skatteförmågeprincipen och intresseprincipen.47 Dessa principer har traditionellt stått i kontrast 

till varandra. Skatteförmågeprincipen innebär att envar ska betala skatt i förhållande till sin 

förmåga.48 Principens utgångspunkt är att lika ska behandlas lika inför lagen ur ett 

                                                
36 Hultqvist, Anders, Legalitetsprincipen vid inkomstbeskattningen s. 7. 
37 Ibid, s. 5. 
38 Ibid, s. 6. 
39 Ibid. 
40 Ibid.  
41 Ibid, s. 5. 
42 Lodin, et al., Inkomstskatt: en lärobok i skatterätt, s. 42. 
43 Ibid. 
44 Ibid, s. 43. 
45 Tikka, S. Kari, ”Om principer vid tolkning av skattelag” i Skattenytt 2004, s. 656, kapitel 8 om neutralitetsprincipen. 
46 Lodin, et al., Inkomstskatt: en lärobok i skatterätt, s. 43. 
47 Ibid, s. 28. 
48 Lodin, et al., Inkomstskatt: en lärobok i skatterätt, s. 28. 
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uppoffringsperspektiv.49 Skattskyldiga med en inkomst under ett existensminimum saknar 

skatteförmåga, eftersom det inte anses finnas utrymme för uppoffring upp till detta 

existensminimum. Utöver existensminimum beskattas inkomsten progressivt med hänsyn till 

nyttan den skattskyldige har för varje extra inkomstenhet. När nyttan av varje extra 

inkomstenhet vid stigande inkomst börjar falla så ska, enligt principen, denna extra 

inkomstenhet beskattas hårdare. Nyttan som den skattskyldige har av varje extra inkomstenhet 

är individuell men när lag ska tas fram så måste lagstiftaren utgå från en enhetlig syn på nyttan 

och att denna är allmänt känd.50 Skatteverket menar att skatteförmågeprincipen ibland använts 

för att motivera bolagsskatten, där bolagen antas ha en större skatteförmåga än bolagens ägare.51  

 

Intresseprincipen å sin sida beskrivs av Skatteverket som att medborgarna ska betala skatt i 

förhållande till det intresse eller den nytta de har av den offentliga verksamheten. Exempelvis 

kan det handla om offentliga investeringar i infrastruktur, där skatten tas ut av de som drar 

särskild nytta av investeringen. Skatterna får karaktär av avgifter, som debiteras för en viss 

tjänst.52 Uttryck för beskattning efter intresseprincipen finns i dag bland annat i den kommunala 

fastighetsavgiften, vägtrafikbeskattningen och det system för trängselskatt som används i 

Stockholm och Göteborg.53  

 

En annan viktig princip inom beskattningen är proportionalitetsprincipen. Allmänt innebär 

principen att offentliga ingrepp inte får gå längre än vad som är nödvändigt för att uppfylla 

åtgärdens syfte.54 I skatterättsliga sammanhang innebär proportionalitetsprincipen att en 

avvägning måste göras mellan vissa allmänna och enskilda intressen.55 Principen har 

konstitutionellt skydd och kommer till uttryck i 2 kap. 21 § andra meningen Regeringsform 

(1974:152). Det är med anledning av EU-rättens ökande inflytande i svensk rätt som lett till att 

proportionalitetsprincipens betydelse har lyfts fram och blivit kodifierad.56 Det är i första hand 

lagstiftaren som ska göra bedömningen, huruvida denne eller rättstillämparen, ska göra 

proportionalitetsavvägningen. Lagstiftaren kan välja om proportionalitetsavvägningen ska 

göras helt, delvis eller inte alls. Om lagstiftaren väljer att delvis göra en 

                                                
49 Lindencrona, Gustaf, ”Skatteförmågeprincip och individuell beskattning” i Festskrift till Jan Hellner, s. 337 ff. 
50 Ibid. 
51 Skatteverket, Skatter i Sverige – Skattestatistisk årsbok 2015, s. 15 (hämtad 2019-07-29). 
<https://skatteverket.se/download/18.3810a01c150939e893f1bc72/1452521278721/skatter-i-sverige-skattestatistisk-arsbok-skv152-
utgava18.pdf > 
52 Ibid s. 14. 
53 Lodin, et al., Inkomstskatt: en lärobok i skatterätt, s. 28–29. 
54 Melin, Stefan, Juridikens begrepp – proportionalitetsprincipen, s. 324 
55 Moëll, Christina, Proportionalitetsprincipen i skatterätten, s. 38. 
56 Ibid, s. 218. 
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proportionalitetsavvägning används tämligen vaga uttryck så som ”skälig”, ”nödvändig”, 

”lämplig” eller liknande. Lagstiftaren lämnar därmed utrymme för rättstillämparen, det vill säga 

myndigheter och domstolar, att göra den närmare avvägningen57   

 

2.4 Problem och svårigheter med skattelag 
Det kan ibland uppfattas att det finns luckor i lagen, och att lagstiftningen därmed känns 

ofullständig. Eftersom lagarnas funktion är att ange vad som ska ske då vissa förutsättningar 

föreligger så krävs det att reglerna ses över när förutsättningarna förändras.58 Lagar tillkommer 

vid olika tillfällen och speglar de förutsättningar som gällde vid införandet. Att hantera 

förändringarna är inte alltid en enkel uppgift.59 Eftersom samhällsutvecklingen accelererar i 

hög takt, så kan det vara svårt och tidskrävande att sätta sig in i och förstå nya problem som ska 

regleras. Detta, i kombination med att de etablerade metoderna att introducera nya lagar är 

omständliga och genomförandet av reformer tar relativt lång tid, leder till att lagstiftningen 

släpar efter. 60 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
57 Moëll, Christina, Proportionalitetsprincipen i skatterätten, s. 299. 
58 Wahlgren, Peter, Lagstiftning: Rationalitet, problem, möjligheter, s. 75. 
59 Ibid. 
60 Ibid, s. 75–76. 
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3 Skatterättslig definition av begreppet robot 

3.1 Bakgrund 
Det finns många olika definitioner av begreppet robot. I Svenska Akademiens ordlista 

definieras robot som “människoliknande inrättning som utför komplicerade arbetsuppgifter”.61 

Det är nog så många lekmän skulle definiera robot. Fackmän har ofta en mer specificerad 

definition även om den kan vara olika från bransch till bransch.  

 
I lagstiftningen är det viktigt, för rättssäkerhetens skull, att lagstiftarna använder sig av klara 

definitioner. Det är däremot inte ovanligt att, inom de skilda rättsområdena, olika begrepp 

etiketteras med samma ord. Exempel på detta är att ordet fastighet används för att etikettera 

olika begrepp inom civilrätten och skatterätten. Det civilrättsliga fastighetsbegreppet definieras 

i 1 kap. Jordabalk (1970:994). Definitionen av det skatterättsliga fastighetsbegreppet återfinns 

i 2 kap. 6 § Inkomstskattelag (1999:1229, IL). 

 

Sture Bergström förklarar i sin avhandling ”Skatter och civilrätt” att den huvudsakliga 

anledningen till att civilrättsliga begrepp ofta förekommer i skatterätten är att de skattskyldigas 

ekonomiska verksamhet beskattas. Bergström förklarar att civilrätten reglerar den ekonomiska 

verksamheten och att det i stor utsträckning är denna verksamhet som tillgodoser staten och 

kommunerna skattemedel genom olika beskattningsformer. Det är därför inte anmärkningsvärt 

att skattelagarna ofta innehåller civilrättslig terminologi.62 Det är viktigt att påpeka att 

civilrättsliga begrepp är anpassade efter de syften som ligger till grund för de civilrättsliga 

reglerna. Ändamålet med skatterättslig lagstiftning har oftast ingen eller liten civilrättslig 

relevans.63  

 

EU-parlamentet föreslog 2017 i dess rekommendation ”Civil law rules on robotics” till EU-

kommissionen att definitionen av begreppet “smarta robotar” inom civilrätten bör baseras på 

följande kumulativa egenskaper: kapaciteten att, med hjälp av sensorer och/eller utbyte av data 

med dess omgivning och genom av analysen och utbytet av dessa data, uppnå autonomi; 

kapaciteten att lära sig själv genom erfarenheter och interaktion; åtminstone ett mindre fysiskt 

                                                
61 Svenska Akademins ordlista, Robot, tryckår 2015 (Hämtad 2019-07-29). 
<https://svenska.se/saol/?id=2493857&pz=7> 
62 Bergström, Sture, Skatter och civilrätt, s. 13. 
63 Ibid.  
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stöd; förmågan att kunna anpassa dess beteenden och handlingar i förhållande till dess 

omgivning samt sakna liv i biologisk bemärkelse.64 I skrivande stund har EU-parlamentet inte 

fastställt någon definition av begreppet ”smarta robotar”. 

 

Xavier Oberson menar att de i dagsläget existerande definitionerna av robot inte har utvecklats 

med ett skatterättsligt perspektiv i fokus. Oberson påstår att en skatterättslig definition av robot 

bör vara neutral i dess form och vikt bör läggas på robotens förmåga att kombinera artificiell 

intelligens och automatisering, påstår Oberson.65 Dessa tre begrepp som Oberson uppställt 

anser vi vara rimliga att utgå ifrån när vi analyserar den skatterättsliga definitionen av begreppet 

robot. Nedan kommer vi att utreda de egenskaper som Oberson anser bör tillmätas betydelse 

för den skatterättsliga definitionen av begreppet robot.  

 

Att definitionen av begreppet robot bör vara neutral i dess form innebär, enligt Oberson, att 

vikt inte bör läggas på robotens fysiska egenskaper.66 Det bör inte spela någon roll om roboten 

är en fysisk maskin eller en del av en mjukvara. Begreppet mekanism som definieras ”a way of 

doing something that is planned or part of a system” anser vi uppfyller Obersons krav på 

formneutralitet.67 Denna definition innefattar allt från robotar med armar och ben till robotar 

som är en del av ett system, till exempel en mjukvara.  

 

Artificiell intelligens, AI, är intelligens som är hänförlig till ett datorsystem. Syftet med AI är 

”att på konstgjord väg efterlikna hjärnans förmåga att dra slutsatser, planera, lösa problem, 

inhämta ny kunskap, förstå naturligt språk och så vidare”.68Alan Turing69 är en förgrundsgestalt 

inom AI. Turing utformade Turingtestet, som testar huruvida ett datorsystem uppvisar ett 

intelligent beteende eller inte. Testet går ut på att en domare observerar en konversation mellan 

ett datorsystem och en människa. Kan domaren inte särskilja människan från datorsystemet så 

anses datorsystemet vara intelligent. En stor del av dagens AI-forskning fokuserar på att 

konstruera problemlösande och planerande program. Sådana program används bland annat för 

                                                
64Europaparlamentets resolution om civilrättsliga bestämmelser gällande robotteknik, 2017-02-16 (hämtad 2019-07-29). 
<http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+TA+P8-TA-2017-0051+0+DOC+PDF+V0//EN>  
65 Oberson, Xavier, World tax journal, 2017-04-04, s. 247. 
66 Ibid. s. 250.  
67 Dictionary.com, Mechanism. (På svenska: "Ett sätt att göra något som är planerat eller en del av ett system”) (hämtad 2019-07-29). 
< https://www.dictionary.com/browse/mechanism> 
68Nationalencyklopedin, artificiell intelligens, andra stycket (hämtad 2019-07-29). 
<http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/artificiell-intelligens>  
69 Nationalencyklopedin, Alan M. Turing (hämtad 2019-07-29). 
<https://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/l%C3%A5ng/alan-m-turing> 
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att styra en robot så att den utför en serie handlingar för att uppnå ett slutmål. Exempel på 

användning av sådana program är styrning av industrirobotar.70    

  

Automatisering innebär att steg införs i en process som gör att processen i princip går av sig 

själv. I dagens samhälle omges vi människor av en mängd olika automatiserade hjälpmedel. 

Automatiseringen har betytt mycket för den industriella produktionen, där den möjliggjort att 

människan avlastats från arbete samt höjt effektiviteten och kvaliteten i arbetsprocesserna.  

Även inom till exempel kommunikationsväsendet har automatisering varit betydande. 

Processerna inom kommunikationsväsendet har genom automatisering blivit säkrare, snabbare 

och mer ekonomiska.71  

 

3.2 Löpande analys: definiering av begreppet robot 
Enligt kraven som ställs på en god skattelagstiftning, ska lagen bland annat vara så effektiv som 

möjligt med hänsyn till dess primärmål. En bra och tydlig definition hjälper till att göra en lag 

förutsebar och därmed mer effektiv.72 

 

Förutsatt att det är möjligt för lagstiftaren att definiera skatterättsliga begrepp snävt och precist 

bör lagstiftaren, enligt oss, göra detta för att uppnå förutsebarhet. Vi är av uppfattningen att det, 

i närtid, med hänsyn till den snabba tekniska utvecklingen, dock inte är önskvärt att definiera 

begreppet robot snävt. Om definitionen av begreppet robot innefattar snäva begrepp riskerar 

definitionen, på grund av den snabba tekniska utvecklingen, att bli missvisande och lagen 

behöver då reformeras. De etablerade metoderna för att reformera lagar är omständliga och 

tidskrävande och detta leder ofta till att lagstiftningen släpar efter.73 Om lagstiftningen släpar 

efter så finns det en risk att rättstillämparen måste tillämpa lagen på ett av lagstiftaren ej åsyftat 

sätt.  

 

Vi anser att det inte är rimligt att övervältra allt ansvar för en klar och tydlig definition på 

lagstiftaren i detta fallet, i synnerhet när ting som utvecklas i hög takt ska definieras. Som 

nämnts i avsnitt 2.3 förespråkar legalitetsprincipen en kompetensfördelning mellan lagstiftaren, 

                                                
70 Nationalencyklopedin, artificiell intelligens (hämtad 2019-07-29).  
<http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/artificiell-intelligens>  
71Nationalencyklopedin, automatisering (hämtad 2019-07-29). 
<http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/automatisering> 
72 Se avsnitt 2.2. 
73 Se avsnitt 2.4. 
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som fattar beslut om förutsättningarna för att skatt ska utgå, och rättstillämparen, som fattar 

beslut om uttagande av skatt i varje enskilt fall. Genom att tillåta rättstillämparen att, till viss 

del, verka på lagstiftarens kompetensområde så underlättas behovet av en definition som 

speglar samtiden. Att till viss del frångå den kompetensfördelningen legalitetsprincipen 

förespråkar är inte optimalt men det kan utgöra en rimlig kompromiss mellan legalitet och 

förutsebarhet. Angående att juridiskt definiera begreppet robot borde lagstiftaren, enligt oss, 

ansvara för att utforma en definition som är baserad på tillräckligt öppna begrepp att en tolkning 

av definitionen kan spegla samtiden. Begreppen artificiell intelligens, automatisering och 

mekanism, som vi har presenterat i avsnitt 3.3, anser vi vara öppna begrepp. Enligt vår 

uppfattning kan domstolarna på ett mindre tidskrävande sätt skapa gällande rätt och tillgodose 

en tolkning av definitionen som speglar samtiden. En definition i en skattelagstiftning behöver 

kanske inte, i linje med Kellgrens teori74, vara helt klar för gemene man utan det kan tänkas att 

det räcker att den är klar för jurister och i synnerhet skattejurister. Förutsebarheten är en viktig 

grundpelare för en rättssäker lag. Lagstiftningsprocessen kräver dock visst utrymme för 

kompromisser då lagstiftningen verkar i ett ”spänningsfält” och lagstiftaren således omöjligen 

kan tillgodose allas intressen. Även om det aldrig är optimalt med en lag som inte är förutsebar 

för alla så kan det, i detta fallet, vara så att det inte är möjligt att tillgodose en definition som är 

förutsebar för alla. Om lagstiftaren, genom att definiera robot med öppna begrepp, övervältrar 

anpassningen av begreppen på domstolarna så kan begreppet på så sätt bli tydlig för de som 

uppdaterar sig på domstolarnas tolkning av begreppen.  

 

Det är viktigt att poängtera att människor historiskt sätt har haft svårt att förutspå innebörden 

av nya fenomen. Exempel på detta är att medgrundaren till datorföretaget Digital Equipment 

Corporation år 1977 sa ”Det finns inget skäl till att någon skulle vilja ha en dator i sitt hem”.75 

Med detta sagt vill vi påpeka att det är omöjligt för lagstiftaren att utarbeta en definition som, 

med säkerhet, kan vara hållbar över tid och att någon form av reformarbete eller löpande 

uppdateringar av begreppen i takt med den tekniska utvecklingen kommer att vara önskvärda.  

 

Sammantaget så är vårt förslag på skatterättslig definition av begreppet robot följande: 

                                                
74 Se avsnitt 2.2. 
75 Schofield, Jack, Ken Olsen obituary, The Guardian, 2011-02-09 (Hämtad 2019-07-29). 
<https://www.theguardian.com/technology/2011/feb/09/ken-olsen-obituary> 
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En robot är en mekanism, som med hjälp av en kombination av artificiell intelligens och 

automatisering kan utföra arbetsuppgifter. Mekanismen ska sakna liv i den biologiska 

bemärkelsen. 

Med mekanism menas ett sätt att göra något som är planerat eller en del av ett system. 

Med artificiell intelligens menas intelligens, som på konstgjord väg kan efterlikna den 

mänskliga hjärnans förmåga att dra slutsatser, planera, lösa problem, inhämta ny kunskap, 

förstå naturligt språk eller liknande egenskaper. 

Med automatisering menas införande av steg i en process som gör att processen mer eller 

mindre går av sig själv. 
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4. De tre beskattningsmetoderna 

4.1 Inledning 
Nu när vi skatterättsligt har definierat begreppet robot så ska vi placera objektet i de befintliga 

beskattningsmetoderna punktskatt, objektskatt samt inkomstskatt på schablonintäkt. I detta 

kapitel kommer vi att presentera de tre beskattningsmetoderna och vad som särskiljer dessa 

samt olika skatter som har utformats i enligt med dessa. Efter varje beskriven metod analyserar 

vi beskattningsmetoden, då den skulle utformas som en robotskatt, i förhållande till kraven som 

ställs på en god skattelagstiftning.  

 

4.2 Punktskatt 
Punktskatter är skatter på specifika varor och tjänster.76 De punktskatter som existerar idag 

sammanfattas i 3 kap. 15 § skatteförfarandelag (2011:1244).  

 

Den huvudsakliga avsikten med de flesta av dagens punktskatter är att de ska begränsa eller 

styra konsumtionen av den beskattade varan eller tjänsten.77 Det finns en mängd olika skäl för 

att styra konsumtionen av en viss vara eller tjänst. Exempelvis motiveras tobaks- och 

alkoholskatten dels med hälsoskäl, dels med sociala skäl, medan koldioxid- och svavelskatterna 

delvis är ämnade som ett styrmedel för att minska utsläpp av farliga ämnen i luften.78 Stefan 

Olsson menar att det som särskiljer de flesta punktskatter, från övriga skatter, är att 

skatteobjektet inte är monetärt.79 Punktskatter kan uttas antingen som en värdeskatt eller en 

styckeskatt. En värdeskatt beräknas procentuellt på skatteobjektets värde. Ett exempel på en 

värdeskatt är mervärdesskatten.80 Punktskatter är oftast styckeskatter, vilka beräknas efter 

enhet, vikt eller volym hos skatteobjektet.81 Alkoholskatten är ett exempel på en styckeskatt. 

 

“Skatt tas ut per liter för drycker med en alkoholhalt över 2,25 men inte över 4,5 

volymprocent med 9,19 kronor, [...]”82 

 

                                                
76 Olsson, Stefan, Punktskatter: rättslig reglering i svenskt och europeiskt perspektiv, s.17. 
77 Ibid, s. 18. 
78 Ibid. 
79 Ibid, s. 263. 
80 Ibid, s. 275. 
81 Ibid, s. 265-266. 
82 4 § andra stycket första satsen Lag (1994:1564) om alkoholskatt.  
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Avsikten med en punktskatt är att den skattepliktiga varan eller tjänsten ska fördyras och denna 

fördyrning ska belasta den slutgiltiga konsumenten. Skattskyldig är den som sålt varan eller 

tjänsten till den slutlige konsumenten, den skattskyldige är därför oftast en näringsidkare. 

Fördelningen, vem som belastats av skatten och vem som är skattskyldig, är således likartad 

den som gäller för mervärdesskatt. Den principiella skillnaden är att punktskatterna är selektiva 

och mervärdesskatterna är generella.83 

I slutet av 1950-talet utformades definitionen av tidpunkten för skattskyldighetens inträde som 

därefter används för transaktionsskatter84. Denna tidpunkt beskrivs som tidpunkten när leverans 

sker till köparen.85 Ett exempel på detta återfinns i 11 § lag (2018:696) om skatt på vissa 

nikotinhaltiga produkter: 

“Skyldighet att betala skatt inträder 

1. för den som är godkänd lagerhållare, när 

a) en skattepliktig vara levereras till en köpare som inte är godkänd lagerhållare, [...]” 

En fördel med punktskatter är att antalet skattskyldiga är relativt begränsat, vilket leder till lägre 

administrationskostnader jämfört med andra skatter.86  

4.3 Löpande analys: punktskatt 
Det som enligt oss utmärker punktskatter är att de ofta syftar till att begränsa eller på annat sätt 

styra konsumtionen av den beskattade varan eller tjänsten. Skatteobjektet för de flesta 

punktskatter är inte monetärt, därför beräknas inte punktskatterna på en inkomst eller 

förmögenhet, utan till exempel på en varas vikt eller volym.87 Vidare är avsikten med 

punktskatter att de ska övervältras på konsumenten, men det är näringsidkaren som är 

skattskyldig. Skattskyldigheten inträder vanligtvis vid leverans.88 

 

Om robotskatten skulle utformas som en punktskatt så tänker vi att punktskatten utgår vid 

försäljningen av varor som är producerade eller tjänster som är utförda av robotar. Eftersom 

primärmålet med robotskatten är att generera skattemedel, det vill säga huvudsyftet är fiskalt, 

så är en punktskatt inte optimal ur effektivitetsperspektiv. Hur mycket skattemedel som 

                                                
83 Olsson, Stefan, Punktskatter: rättslig reglering i svenskt och europeiskt perspektiv, s. 18 
84 En skatt där själva skattebelastningen sker i anslutning till tillhandahållandet av en vara eller en tjänst Definition av begreppet 
Transaktionsskatt, se Olsson, Punktskatter: rättslig reglering i svenskt och europeiskt perspektiv, s. 149. 
85 Ibid, s. 212–213. 
86 Ibid, s. 156. 
87 Se avsnitt 4.2. 
88 Ibid.  
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genereras vid punktbeskattning beror till stor del på försäljningen av skattepliktiga varor och 

tjänster. Eftersom punktbeskattning ger upphov till en fördyring89 försvåras försäljningen av 

robotproducerade varor och tjänster och därmed menar vi att det inte föreligger neutralitet i de 

enskilda konsumenternas konsumtionsval. Punktbeskattningen är således mer effektiv på att 

begränsa konsumtionen av det som är robotproducerat snarare än att generera skattemedel. Med 

tanke på att genereringen av skatteintäkter är beroende av konsumtionen av skattepliktiga varor 

och tjänster kan robotpunktskatten medföra incitament för staten att påverka konsumenterna att 

konsumera mer för att på så sätt kunna erhålla mer skattemedel. Att ge staten sådana incitament 

är inte önskvärda, särskilt med tanke på att konsumtionen av varor och tjänster är bidragande 

till jordens klimatproblem.  

 

Införandet av en robotpunktskatt behöver inte nödvändigtvis leda till att de robotproducerade 

varorna blir dyrare än människoproducerade varor för slutkonsumenten. Det är, enligt oss, 

rimligt att anta att kostnaderna som är kopplade till produktionen av en produkt eller utförandet 

av en tjänst för ett företag som använder sig av robotar troligtvis blir lägre än om man använder 

sig av människor. Företagen kan tänkas sälja sina produkter eller tjänster till ett lägre pris 

samtidigt som samma vinstmarginal jämfört med tidigare bibehålls. För att undvika att 

människoproducerade varor eller tjänster blir utkonkurrerade på marknaden, så kan en 

punktskatt motsvarande skillnaden mellan priset för en jämförbar människoproducerad vara 

och en robotproducerad vara utgå. Priset blir då inte avgörande för slutkonsumentens val av 

produkt eller tjänst och därmed skulle neutralitet föreligga avseende konsumentens 

konsumtionsval.  

 

Om robotskatten skulle utformas som en punktskatt, så anser vi att denna bör uttas som en 

värdeskatt90. Om robotskatten skulle tas ut som en styckeskatt91 så skulle detta kunna medföra 

att Skatteverket skulle behöva lista skattesatsen för samtliga skattepliktiga varor och tjänster. 

Eftersom en robot i framtiden förmodligen kommer kunna producera eller utföra en mängd 

olika varor eller tjänster så kan det bli en mycket lång lista. Att ta ut robotskatten i form av 

värdeskatt skulle bidra till en mer kortfattad, generell och tydlig lag. I övrigt skulle ett eventuellt 

lagstiftningsarbete underlättas och därmed bli mer effektiv ur ett tids- och kostnadsperspektiv. 

Om robotskatten även skulle tas ut som en procentsats, så skulle detta leda till att lika hög 

                                                
89 Se avsnitt 4.2. 
90 Värdeskatt innebär att skatten beräknas procentuellt på den skattepliktiga varans värde, se avsnitt 4.2. 
91 Styckeskatt innebär att skatten beräknas efter enhet, vikt eller volym hos skatteobjektet, se avsnitt 4.2. 
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robotgenererad inkomst skulle leda till lika hög skatt, likformighetsprincipen skulle därmed 

uppfyllas.  

 

Vi menar att en robotpunktskatt bör vara i linje med skatteförmågeprincipen. Detta eftersom en 

robotpunktskatt kommer utgå först om en vara eller tjänst säljs, den skattskyldiges förmåga att 

betala skatten kan därmed garanteras. Även det faktum att kostnaden för punktskatten 

övervältras på konsumenten, genom en fördyrning av produkten eller tjänsten, stärker den 

skattskyldiges förmåga att betala.  

 

En annan viktig princip är proportionalitetsprincipen. Om en robotpunktskatt införs så kommer 

det att krävas noggranna beräkningar och prognoser för att försäkra att skattesatsen ligger i linje 

med både den enskildes och det allmännas intresse. Skattesatsen kommer troligtvis behöva 

justeras för varje år, eftersom det är troligt att ju längre tiden går desto fler människor kommer 

blir ersatta av robotar på arbetsmarknaden. För att skattesatsen ska kunna vara förutsebar så är 

det viktigt att kommande års skattesatser offentliggörs.  

 

I extremfallet att all mänsklig arbetskraft har ersatts av robotar och människorna försörjs av 

staten med intäkterna från robotskatten, så blir en robotpunktskatt ineffektiv med hänsyn till 

dess primärmål. Exempelvis om alla människor får 100 kronor var i bidrag och de spenderar 

hela bidraget på robotproducerade och -utförda varor och tjänster, och robotpunktskatten är 20 

procent, så genererar detta endast 20 kronor i skatteintäkter. Bidragssystemet skulle därmed 

snabbt urholkas. 

 

Sammantaget menar vi att en robotpunktskatt skulle vara relativt ineffektiv med hänsyn till 

robotskattens fiskala primärmål. Med tanke på att en punktskatt ger upphov till en fördyrning, 

vilket troligtvis leder till lägre konsumtion, vilket i sin tur leder till lägre skatteintäkter, så är en 

robotpunktskatt ingen säker inkomstkälla för staten. Även det faktum att en robotpunktskatt, 

förutsatt att vi i framtiden kommer leva i ett bidragssamhälle, skulle förorsaka en fortgående 

urholkning av bidragssystemet är ett tydligt tecken på ineffektivitet. Vi menar att uppfyllandet 

av andra krav på god skattelagstiftning så som till exempel skatteförmågeprincipen eller 

proportionalitetsprincipen inte väger upp för de ovan nämnda bristerna.  



   
 

   
 

24 

 

4.4 Objektskatt 
En objektskatt är en skatt där utformningen styrs av den skattepliktiga egendomen eller den 

skattepliktiga intäkten, det vill säga av skatteobjektet. 92 Hänsyn tas således inte till den 

skattskyldiges personliga förhållanden.93  Exempel på objektskatter är fastighetsskatt och 

fordonsskatt.  

 

Fastighetsskatten bygger på ett kapitalavkastningsperspektiv som utvecklades under 1950-

talets reformarbete beträffande den löpande beskattningen av fastigheter.94 

Kapitalavkastningsperspektivet grundas på tanken att den som äger sin bostad inte betalar 

någon ränta på det kapital som har bundits i fastigheten. Den hyra som en hyresgäst betalar 

motsvaras, i princip, av räntan på det egna kapitalet som har investerats i fastigheten. För att 

skapa likställighet mellan fastighetsägare till småhus och hyresgäster, beskattas nämnd 

fastighetsägare på avkastning av det i fastigheten nedlagda kapitalet, som fastighetsägaren 

anses åtnjuta genom nyttjandet av den ägda bostaden.95 Kortfattat var syftet med 

fastighetsskatten att fastighetsägare till småhus inte skulle undkomma den normala 

levnadskostnad som bostadshyra innebär.  

 

Vid stiftandet av fastighetsskatten så var skattesatsen 1,5 procent av taxeringsvärdet på 

fastigheten. Skattesatsen beräknades med antagandet att fastighetskapitalet gav upphov till sju 

procents nominell avkastning. Skattesatsen skulle således uppgå till 2,1 procent (0.3 x 7). 

Eftersom lagstiftarna ville främja investeringar i fastigheter bestämdes dock skattesatsen till 1,5 

procent av taxeringsvärdet i stället.96 Fastighetsskatten har vissa likheter med inkomstskatten. 

Anledningen till att fastighetskatten inte är en inkomstskatt, även om inbesparingen som 

beskattas kan jämställas med en inkomst, är att de sakkunniga inte kunde hänföra egnahem till 

förvärvskällor i vanlig bemärkelse.97 

 

                                                
92 Rabe, et al., Det svenska skattesystemet, s. 42.  
93Nationalencyklopedin, Objektskatt (hämtad 2019-07-29). 
<http://www.ne.se/uppslagsverk/encyklopedi/lång/objektskatt> 
94 SOU 2000:34 s. 74 (hämtad 2019-07-29). 
 <https://data.riksdagen.se/fil/A7E536EC-3D35-4967-BE30-BDB18808D053> 
95 SOU 2000:34 s. 52 (hämtad 2019-07-29). 
<https://data.riksdagen.se/fil/A7E536EC-3D35-4967-BE30-BDB18808D053> 
96 Ibid, s. 65. 
97 Ibid, s. 52. 
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Fastighetsskatten har blivit kritiserad eftersom skatten inte överensstämmer med principen om 

skatt efter förmåga.98 Kritikerna menar också att en fastighet, som används som 

permanentbostad, bara bör beskattas när fastigheten avyttras och därmed ger upphov till en 

inkomst.99 

 

Bland annat till följd av den omfattande kritik100 som fastighetsskatten bemötte så röstades, den 

17 december år 2007, förslaget om ”Reformerad beskattning av bostäder” igenom i riksdagen. 

Ett led i reformen var att införa en kommunal fastighetsavgift istället för den statliga 

fastighetsskatten. Trots benämningen kommunal fastighetsavgift är avgiften, i statsrättslig 

mening, en skatt.101  

 

Till skillnad från den statliga fastighetskatten, som beräknades proportionerligt med 1,5 procent 

av taxeringsvärdet, debiterades den kommunala fastighetsavgiften med beloppsmässigt 

maximalt 6 000 kronor för småhus och 1 200 kronor per bostadslägenhet vid 

införandetidpunkten. Den kommunala fastighetsavgiften skulle dock inte överstiga 0,75 

procent respektive 0,4 procent av bostadens taxeringsvärde.102 Beloppen skulle vara enhetliga 

och bestämdes oberoende av fastighetens storlek, värde och geografisk belägenhet.103  

 

Även fordonsskatten är en objektskatt. Sedan år 1922 har Sverige haft en fordonsskatt.104 Syftet 

med fordonsskatten har, historiskt sett, varit att bilister som framför sina fordon på allmänna 

svenska vägar skulle betala för vägunderhåll och vägförslitning som dessa fordon orsakade.105 

De faktorer som legat till grund för beräkningen av fordonskatten har främst varit fordonets 

vikt och typ av drivmedel.106  

 

Framförallt på grund av miljöfaktorer ändrades fordonsskatten år 2005 och lag (2006:228) med 

särskilda bestämmelser om fordonsskatt infördes då ett mer direkt samband mellan skattenivån 

och koldioxidutsläppsnivån var önskvärd.107 Lösningen blev en koldioxidbaserad fordonsskatt 

                                                
98 SOU 2000:34 s. 73 (hämtad 2019-07-29). 
<https://data.riksdagen.se/fil/A7E536EC-3D35-4967-BE30-BDB18808D053> 
99 Ibid, s. 170. 
100 Prop. 2007/08:27, s. 73. 
101 Ibid, s. 68. 
102 Prop. 2007/08:27, s. 78. 
103 Ibid, s. 80. 
104 Skatteverket, Skatt på varor och tjänster, s.107 (hämtad 2019-07-23). 
<https://www.skatteverket.se/download/18.18e1b10334ebe8bc8000110970/1522_6.pdf>  
105 Ibid. 
106 Ibid. 
107 Prop. 2005/06:65 s. 69 (Hämtad 2019-07-29). 
< https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/ny-vagtrafikskattelag-mm_GT0365> 
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bestående av ett proportionellt koldioxidbelopp och ett fast grundbelopp. Koldioxidbeloppet 

beräknas proportionellt i relation till andelen koldioxidutsläpp. Grundbeloppet är ett fast belopp 

som utgår med 360 kronor. Det fiskala grundbeloppet syftar till att säkerställa statens behov av 

fordonsskatten då den är en stabil och viktig inkomstkälla för staten. Utan grundbeloppet 

riskerar skattebasen att erodera.108 Fordonsskatten är således indelad i en fiskal del, som 

tillgodoser statens behov av pengar, och en del som tillgodoser ett miljöpolitiskt syfte.  

 

4.5 Löpande analys: objektskatt 
Det som särskiljer en objektskatt är, enligt vår uppfattning, att det är själva ägandet av ett visst 

objekt som utlöser beskattningen.109 En objektskatt är ofta i linje med intresseprincipen.110 

Eftersom robotskatten i första hand är tänkt att finansiera omskolning eller bidrag till de som 

förlorat jobbet på grund av den tekniska utvecklingen, och inte finansiera något i linje med den 

skattskyldige robotägarens intresse, så kommer objektskatten i detta fallet inte vara i linje med 

intresseprincipen. Vi anser i stället att robotobjektskatten bör vara i linje med 

skatteförmågeprincipen.111 För att uppnå detta menar vi att definitionen av skatteobjektet, 

roboten, bör utformas på så sätt att det  är robotar som genererar en kapitalökning hos den 

skattskyldige som omfattas.  

 

Beräkningen av skatten bör baseras på inkomsten som roboten genererar, detta för att 

säkerställa att den skattskyldige har förmåga att betala skatten. Huruvida robotobjektskatten bör 

tas ut proportionellt eller progressivt är en fråga som bör utredas med hänsyn till den 

skattskyldiges uppoffring. Skatt på förvärvsarbete, som robotobjektskatten skulle ersätta, är 

progressiv vilket skulle kunna vara ett argument för att även robotobjektskatten skulle utgå 

progressivt. Ett argument mot en progressiv robotobjektskatt är att det främst kommer att vara 

bolag som investerar i dessa kapitalgenererande robotar. Inkomst från bolag är föremål för 

dubbelbeskattning och i och med att bolag är lättförflyttade så finns det en risk att dessa lämnar 

Sverige på grund av skattetrycket.   

 

Likt robotpunktskatten är det viktigt, främst till en början, att skattesatsen är dynamisk, det vill 

säga kan justeras från år till år, samt är baserad på noggranna beräkningar och prognoser för att 

                                                
108 Prop. 2005/06:65 s. 86 (Hämtad 2019-07-29). 
< https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/proposition/ny-vagtrafikskattelag-mm_GT0365>. 
109 Se avsnitt 4.2. 
110 Vilken innebär att skatten tas ut av den som har särskilt intresse av investeringen eller tjänsten som finansieras med dessa skattemedel, se 
avsnitt 2.3 
111 Vilken innebär att envar ska betala skatt i förhållande till sin förmåga, se avsnitt 2.3.  
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det allmänna inte ska ta ut mer skatt än nödvändigt så att proportionalitetsprincipen förblir 

uppfylld. Även för objektskatten är det viktigt att kommande års skattesatser offentliggörs för 

att bidra med förutsebarhet.  

 

För att även säkerställa att principen om likformighet blir uppfylld så skulle skattesatsen kunna 

utgå som en procentandel av den kapitalökning som roboten generat hos den skattskyldige. 

Detta leder till att lika hög robotgenererad inkomst ger lika hög skatt. Vi menar att även att 

genom att använda robotar i produktion kommer troligtvis produktionskostnaderna, jämfört 

med om människor hade utfört jobbet, att sjunka och då skulle en robotobjektskatt kunna fylla 

ut prisskillnaden mellan robotproducerade och icke robotproducerade produkter. Neutralitet i 

konsumentens konsumtionsval skulle därmed föreligga. 

 

Sammantaget menar vi att en robotobjektskatt skulle kunna vara relativt effektiv med hänsyn 

till primärmålet. Om skatteobjektet definieras likt vårt förslag så att det enbart är de robotar 

som genererar skatteintäkter som omfattas så kan skatteförmågeprincipen uppfyllas. Vår 

uppfattning är att en skatt som tar hänsyn till den enskildes förmåga att betala skatt tas bättre 

emot än en skatt som utgår oavsett förmåga, som till exempel de skatter som är utformade i 

enlighet med intresseprincipen. Om robotobjektskatten även skulle kunna uppfylla 

proportionalitetsprincipen och principen om förutsebarhet så menar vi att skatten skulle kunna 

uppnå en godkänd balans av kraven som ställs på en god skattelagstiftning.  

 

 

4.6 Inkomstbeskattning på schablonintäkt 
En schablonintäkt är en intäkt som inte motsvaras av en faktisk inkomstökning. En 

schablonintäkt beräknas med hjälp av specifika regler som återfinns i IL. Det finns olika 

anledningar till att fysiska eller juridiska personer kan vara skyldiga att ta upp schablonintäkter, 

till exempel räntebeläggning.112 Nedan kommer vi att presentera tre exempel på beskattning av 

schablonintäkter.  

 

Reglerna om avsättningsmöjligheter till periodiseringsfonder, som regleras i 30 kap. IL 

möjliggör att juridiska personer kan göra avdrag med högst 25 procent av årets beskattningsbara 

inkomst för avsättning till en periodiseringsfond. Periodiseringsfonden utgör en så kallad 

                                                
112 Lodin, et al., Inkomstskatt: en lärobok i skatterätt, s. 206-207   



   
 

   
 

28 

obeskattad reserv.113 En avsättning till en periodiseringsfond möjliggör att juridiska personer 

kan skjuta en del av sitt beskattningsbara resultat framåt i tiden. Det sjätte året efter att 

avsättningen gjordes måste den återföras till det innevarande årets beskattningsbara resultat. 

Samma år får dock en ny avsättning göras. En avsättning till periodiseringsfonden gör att den 

juridiska personen får förstärkt likviditet, eftersom den juridiska personens skattedebitering 

minskar avsättningsåret tack vare avsättningen.114 Om den juridiska personen ett senare år 

skulle gå med förlust kan denne, genom att återföra så stor del av periodiseringsfonden som 

motsvarar förlusten, dels minska förlusten dels undvika att beskatta återföringen.115  

 

I ett aktiebolag erhålls även en konsolideringseffekt på grund av avsättningsmöjligheten. Denna 

effekt erhålls eftersom avsättningen blir bundet eget kapital och en motsvarande ökning av fritt 

eget kapital uteblir. Eftersom aktiebolag endast har möjlighet att dela ut fritt eget kapital så 

begränsas därmed utdelningsmöjligheten från aktiebolaget.116  

 

Från år 2005 räntebeläggs juridiska personers avsättningar till periodiseringsfonder. Den 

juridiska personen ska, i enlighet med 30 kap. 6 a § IL, ta upp en schablonintäkt till beskattning. 

Schablonintäkten beräknas genom att summan av gjorda avsättningar till periodiseringsfonden, 

som den skattskyldige har vid ingången av beskattningsåret, multipliceras med statslåneräntan. 

Inkomstbeskattningen av denna schablonintäkt infördes som ett led i finansieringen av vissa 

lättnader i förmögenhetsbeskattningen.117  

 

Även om när en får göra avdrag för uppskovsbelopp vid avyttring av vissa fastigheter och 

bostadsrätter så ska en schablonintäkt tas upp. Reglerna om uppskov med beskattning av 

kapitalvinst vid avyttring av permanentbostad återfinns i 47 kap. IL. Syftet med uppskovsrätten 

är att undvika inlåsningseffekter som uppstår när beskattning av avkastningsgivande kapital 

sker vid avyttringstidpunkten.118 Inlåsningseffekten uppstår när det avkastningsgivande 

kapitalet, i detta fallet en fastighet eller en bostadsrätt, minskar till följd av beskattning vid 

avyttringstillfället. Detta medför att ett byte av investeringsobjekt måste ge högre avkastning 

än den nuvarande investeringen för att bytet ska vara motiverat.119  

                                                
113 Lodin, et al., Inkomstskatt: en läro-bok i skatterätt, s. 351. 
114 Ibid. 
115 Ibid, s. 351-352. 
116 Ibid, s. 351. 
117 Prop. 2004/05:38 Räntebeläggning av periodiseringsfonderna s. 5. 
118 Lodin, et al., Inkomstskatt: en lärobok i skatterätt, s. 205. 
119 Lodin, et al., Inkomstskatt: en lärobok i skatterätt, s. 159. 
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Villkoren för avdrag för uppskovsbelopp finns angivet i 47 kap. 2–6 §§ IL. Uppskovsrätten 

innebär att en fysisk person har rätt att erhålla ett avdrag för uppskovsbelopp vid avyttring av 

en permanentbostad. Avdraget kan i princip motsvara kapitalvinsten som uppstår vid 

avyttringen, förutsatt att kapitalvinsten vid avyttring av permanentbostaden uppgår till minst 50 

000 kr, och att den fysiska personen förvärvat, eller avser att förvärva en ersättningsbostad. 

Uppskovsbeloppet kan som maximalt vara 1 450 000 multiplicerat med den skattskyldiges 

andel av ursprungsbostaden. Resterande del av kapitalvinsten ska tas upp till beskattning, 47 

kap. 7 § 2 st. IL, i enlighet med de allmänna kapitalvinstbeskattningsreglerna. 

 

Vid införandet av detta uppskovsavdrag erhölls uppskovet utan att det medförde löpande 

beskattningskonsekvenser. År 2008 infördes en form av räntebeläggning av uppskovet. 

Anledningen till detta var att uppskovsrätten tidigare gav upphov till en räntefri skattekredit. 

Den skattskyldige ska, i enlighet med 47 kap. 11 b § IL, ta upp en schablonintäkt, vilken 

beräknas till 1,67 procent av uppskovsbeloppet. Denna schablonintäkt ska varje år tas upp till 

beskattning i inkomstslaget kapital. Skatteintäkterna från denna räntebeläggning används bland 

annat som en del i finansieringen av borttagandet av fastighetsskatten.120  

 

Även när en har innehav på ett investeringssparkonto ska en schablonintäkt tas upp. År 2012 

infördes sparformen investeringssparkonto. Unikt med denna sparform är att tillgångarna 

schablonbeskattas, tillgångarna är således inte föremål för den konventionella 

kapitalinkomstbeskattningen.121 Sparformen är ämnad för fysiska personer och dödsbon som 

sätter in sina besparingar på ett så kallat investeringssparkonto, ISK. Reglerna om ISK finns i 

lag (2011:1268, IskL) om investeringssparkonto samt 42 kap. 35–42 §§ IL.  

 

De konventionella beskattningsreglerna medför att beskattning på värdestegringsvinster sker 

först när vinsten realiseras.122 För kontoinnehavaren leder detta till vissa inlåsningseffekter, 

eftersom det inte går att byta investeringsobjekt utan att den latenta skatteskulden, på grund av 

en värdeökning, tas fram till beskattning.123 Fram till införandet av ISK så fanns bara ett 

alternativ till den konventionella kapitalinkomstbeskattningen, kontoformen kapitalförsäkring, 

denna kontoform var dessutom ofta avgiftsbelagd. Syftet med införandet av ISK var att erbjuda 

                                                
120 Ibid, s. 206-207. 
121 Ibid, s. 219. 
122 Lodin, et al., Inkomstskatt: en lärobok i skatterätt, s. 219. 
123 Lodin, et al., Inkomstskatt: en lärobok i skatterätt, s. 219. 
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fysiska personer och dödsbon ett avgiftsfritt alternativ till den konventionella beskattningen av 

kapitalinkomster.124 Beskattningen av investeringstillgångarna som förvaras på ett ISK är inte 

beroende av den faktiska avkastningen från tillgångarna. Beskattning kommer således 

aktualiseras oberoende av om kontoinnehavaren har gått med vinst eller förlust under 

beskattningsåret. I och med schablonbeskattningen så uppstår inte någon latent skatteskuld på 

värdestegringar som ännu ej har realiserats och således inte heller någon inlåsningseffekt. 125 

 

Den som har ett ISK kan, i enlighet med 42 kap. 42 § IL, köpa och sälja investeringstillgångar 

utan att behöva deklarera för utdelning, kapitalvinst och annan avkastning på 

investeringstillgångarna som förvaras på kontot. Kontoinnehavaren ska, i enlighet med 42 kap 

36 § IL, ta upp en årlig schablonintäkt i inkomstslaget kapital och ska, i enlighet med 65 kap. 7 

§ IL, beskattas med 30 procent statlig inkomstskatt. Schablonintäkten beräknas, enligt 42 kap. 

36 § IL, genom att multiplicera ett kapitalunderlag med statslåneräntan vid utgången av 

november månad närmast före det aktuella kalenderåret ökad med en procentenhet. 

Kapitalunderlaget ska beräknas enligt 42 kap. 37–41 §§ IL. Schablonintäkten ska som lägst 

beräknas till lägst 1,25 procent av kapitalunderlaget.   

 

4.7 Löpande analys: schablonintäkt 
Det som utmärker en schablonintäkt är, enligt oss, att den inte motsvaras av en faktisk 

inkomstökning. Vidare menar vi att huvudsyftet med lagarna om att ta upp schablonintäkter till 

beskattning är fiskalt, sekundärsyftena kan dock vara olika till exempel en räntebeläggning.126 

Eftersom huvudsyftet med robotskatt är fiskalt, så är beskattningsmetoden i linje med 

robotskattens primärmål att vara fiskalt.  

 

Ett problem som kan uppstå är att även om en fysisk eller juridisk person tar upp en 

schablonintäkt som är relaterad till en robot i en näringsverksamhet så behöver detta inte 

nödvändigtvis leda till att skatt utgår på denna schablonintäkt. Om de avdragsgilla kostnaderna 

motsvarar de skattepliktiga intäkterna så har den skattskyldige inget beskattningsbart resultat 

och betalar således ingen skatt. Detta jämfört med till exempel en punktskatt där skatt genereras 

oberoende av om den skattskyldige har ett beskattningsbart resultat eller inte. Det fiskala 

                                                
124 Ibid. 
125 Ibid, s. 220. 
126 Se avsnitt 4.6. 
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primärmålet med att ta upp schablonintäkter som är hänförliga till robotar kan således inte 

garanteras.  

 

Vi menar att skatt på schablonintäkt i sin natur strider mot skatteförmågeprincipen, eftersom en 

skattepliktig intäkt som inte motsvaras av en faktisk inkomstökning blir föremål för 

beskattning. De schablonintäkter som finns idag föregås däremot ofta av en inkomstökning, till 

exempel en kapitalvinst i samband med en försäljning.127 Vi anser därför att schablonintäkten 

som är relaterad till en robot bör föregås av en faktisk inkomstökning som roboten genererar 

för att kunna vara i linje med skatteförmågeprincipen.  

 

Likt punktskatten och objektskatten så är det viktigt att skattetrycket för en schablonintäkt är 

dynamisk. Till skillnad från de två andra beskattningsmetoderna så styrs skattetrycket för 

schablonbeskattningen genom storleken på schablonintäkten i stället för procentsatsen. Det är 

viktigt, förutsebarhetens skull, att offentliggöra kommande års ingående variabler för beräkning 

av schablonintäkt.  

 

För att kunna uppfylla likformighetsprincipen menar vi att robotschablonintäkten bör baseras 

procentuellt på den faktiska intäkten som roboten genererar. Detta leder till lika hög 

robotgenererad intäkt leder till lika hög schablonintäkt och förutsatt att det är bolagsskatt som 

utgår så utgår lika hög skatt. Likt det de två andra beskattningsmetoderna så skulle en robotskatt 

kunna utjämna konkurrensskillnaderna mellan robotproducerade och människoproducerade 

varor och neutralitet skulle därmed föreligga i konsumenternas konsumtionsval.  

 

Sammantaget menar vi att inkomstskatt på en robotschablonintäkt skulle vara relativt effektiv 

med hänsyn till robotskattens primärmål. Även om inkomstskatt på schablonintäkt inte 

nödvändigtvis leder till faktiska skatteintäkter för staten så kan skatten om den utformas i 

enlighet med skatteförmågeprincipen komma att tas emot väl av skattebetalarna. Om skatten 

även kan lyckas utformas i enlighet med proportionalitetsprincipen och kraven som ställs på 

förutsebarhet, så skulle en inkomstskatt på robotschablonintäkt kunna vara förenlig med de krav 

som ställs på en god skattelagstiftning.   

5. Sammanfattande slutsats  

                                                
127 Se avsnitt 4.6.  
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Eftersom arbetstagare i framtiden riskerar att bli arbetslösa på grund av den tekniska 

utvecklingen så skulle en robotskatt kunna vara ett alternativ för staten och kommunerna att 

kompensera för förlorade skatteintäkter på arbetstagarnas förvärvsinkomster. Dessa 

skatteintäkter skulle kunna finansiera omskolning av de som förlorat sina jobb. Om omskolning 

inte leder till minskad arbetslöshet så skulle skatteintäkterna kunna finansiera bidrag till de 

arbetslösa. Det finns således incitament att införa en robotskatt i Sverige.  

 

Vid definiering av begreppet robot bör vikt inte läggas på robotens fysiska egenskaper. Vi drar 

slutsatsen att begreppet mekanism kan uppfylla detta krav på neutral form. Vikt bör läggas på 

robotens förmåga att kombinera artificiell intelligens och automatisering. Definitionen av 

begreppet robot bör vara förutsebar, åtminstone för jurister, i synnerhet skatterättsjurister. Vi 

drar slutsatsen att detta kan uppnås genom att lagstiftaren och rättstillämparen delar på ansvaret 

för förutsebarhet. Genom att lagstiftaren baserar definitionen på öppna begrepp, så får 

rättstillämparen utrymme att göra en tolkning av definition som kan spegla samtiden.  

Sammanfattningsvis så är vårt förslag på skatterättslig definition av begreppet robot följande: 

En robot är en mekanism, som med hjälp av en kombination av artificiell intelligens och 

automatisering kan utföra arbetsuppgifter. Mekanismen ska sakna liv i den biologiska 

bemärkelsen. 

Med mekanism menas ett sätt att göra något som är planerat eller en del av ett system. 

Med artificiell intelligens menas intelligens, som på konstgjord väg kan efterlikna den 

mänskliga hjärnans förmåga att dra slutsatser, planera, lösa problem, inhämta ny kunskap, 

förstå naturligt språk eller liknande egenskaper. 

Med automatisering menas införande av steg i en process som gör att processen mer eller 

mindre går av sig själv. 

Då robotskatten utformas i enlighet med någon av beskattningsmetoderna så kan vi konstatera 

att skatteförmågeprincipen skulle kunna uppfyllas om det enbart är de robotar som genererar 

en intäkt hos den skattskyldige som utlöser beskattning. Likformighetsprincipen skulle också 

kunna bli uppfylld om skatten är en procentsats som baseras på den robotgenererade inkomsten.  
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Gemensamt för alla metoderna är att det är viktigt att skattetrycket är dynamisk, det vill säga 

justeras från år till år, för att proportionalitetsprincipen ska förbli uppfylld.  

 

Effektivitet är ett bra mått på huruvida skattelagar uppfyller kraven på en god lagstiftning. Om 

robotskattelagen skulle utformas som en punktskatt så menar vi, eftersom punktskatt innebär 

en fördyrning, att den skulle vara bättre på att begränsa konsumtionen av robotproducerade 

varor eller robotutförda tjänster än att generera skattemedel. I ett extremfall då all mänsklig 

arbetskraft har ersatts av robotar och vi människor lever i ett bidragssamhälle skulle 

bidragssystemet snabbt urholkas om robotskatten skulle vara utformad som en punktskatt. En 

robotpunktskatt skulle alltså vara ineffektiv ur ett antal hänseenden.  

 

Om robotskatten skulle utformas som en objektskatt så menar vi att den bör utformas i 

förhållande till skatteförmågeprincipen och inte, som objektskatter är traditionellt, enligt 

intresseprincipen. Genom att utformas i linje med skatteförmågeprincipen så menar vi att 

robotobjektskatten skulle kunna tas emot bättre än om den hade utformats i linje med 

intresseprincipen. En annan fråga som behöver besvaras är huruvida robotobjektskatten skulle 

tas ut progressivt eller proportionellt. Den nuvarande skatten, inkomstskatt på förvärvsinkomst, 

som robotskatten skulle kunna ersätta är progressivt, vilket är ett incitament till varför även 

robotobjektskatten skulle kunna tas ut progressivt. En objektskatt som utgår progressivt och är 

i linje med skatteförmågeprincipen är en okonventionell objektskatt men en skatt som är relativt 

effektiv med hänsyn till skattens primärmål. 

 

Om robotskatten skulle vara utformad som en inkomstskatt på schablonintäkt så menar vi att 

även om en fysisk eller juridisk person tar upp en schablonintäkt som är relaterad till en robot 

i en näringsverksamhet så behöver detta inte nödvändigtvis leda till att skatt utgår på denna 

schablonintäkt. Om de avdragsgilla kostnaderna motsvarar de skattepliktiga intäkterna så har 

den skattskyldige inget beskattningsbart resultat och betalar således ingen skatt. Det fiskala 

primärmålet med att ta upp schablonintäkter som är hänförliga till robotar kan således inte 

garanteras och beskattningsmetoden skulle vara ineffektiv ur det hänseendet. Däremot om 

schablonintäkten utformas i enlighet med skatteförmågeprincipen, är i linje med 

proportionalitetsprincipen samt uppfyller de krav som ställts på förutsebarhet, så menar vi att 

schablonintäkten skulle kunna tas emot väl av skattebetalarna. 
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Vår förhoppning är att vi med denna uppsats har lyckats anlägga ett skatterättsligt perspektiv 

på debatten om robotskatt. Även om debatten är i sin linda, så menar vi att det kan vara klokt 

att vara förberedd på möjligheten att den tekniska utvecklingen kan ske snabbare än vi någonsin 

kunnat förutspå. Med tanke på att lagstiftningsprocessen är tidskrävande och omständlig tycker 

vi att lagstiftaren redan nu bör diskutera en framtida robotskatt. De slutsatser vi har nått har 

präglats av en bred definition av begreppet robot. Detta för att det i skrivande stund inte är 

önskvärt med en snäv definition av begreppet robot. När det är möjligt att definiera begreppet 

mer snävt, skulle mer detaljerade svar på frågeställningarna kunna ges. Vi skulle därför vara 

intresserade av att läsa en uppsats med liknande frågeställningar när det är möjligt med en 

snävare definition av begreppet robot.  
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