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Skatter och statsbidrag 1995
Uppräkningsfaktorerna är nu fastställda för åren 1994 och 1995. År 1994 bedöms skatteunderlaget öka med 3,04 procent och år 1995 med 3,48 procent.
Taxeringsutfallet för inkomståret 1993 gav på riksnivå en ökning med 1,88
procent. Medelskattekraften för 1993 är 922,60 skattekronor per invånare.
De fastställda uppräkningsfaktorerna är något lägre än de vi räknat med
under hösten, senast i cirkulär 1994:187. Vi bedömde att skatteunderlaget
1994 och 1995 skulle öka med 3,75 respektive 3,58 procent. Skillnaden 1994
beror bland annat på att vår bedömning av lönesummeutvecklingen i riket är
knappt en halv procentenhet högre än i den prognos som staten nu fastställt.
Neutraliseringsavgiften för 1995 uppgår till 1 025 kronor per invånare. I cirkulär 1994:187 räknade vi med en avgift på 872 kronor per invånare. Skillnaden beror till största delen på att vi antog att avdraget för egenavgiften till
den allmänna pensionsförsäkringen skulle regleras mellan stat och kommun.
Övriga skillnader i de kommunvisa beräkningarna jämfört med cirkulär
1994:187 beror på det slutliga taxeringsutfallet för inkomståret 1993, kommunernas invånarantal per den 1 november 1994 och på utdebiteringen för
1995. Uppgifterna om utdebiteringen 1995 är de som var inrapporterade till
Statistiska Centralbyrån den 19 december i år.

I bilaga 1 redovisas skatter, bidrag och neutraliseringsavgift för år 1995. I
bilaga 2 och 3 redovisas slutavräkningen för 1993 respektive delavräkningen
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för 1994. De båda avräkningarna regleras i samband med skatteutbetalningen
i januari 1995.
I slutet av januari 1995 avser vi att göra en ny egen bedömning av skatteunderlagets utveckling på riksnivå för de tre kommande budgetåren. Vi avvaktar dock med beräkningar för enskilda kommuner tills ett regeringsförslag
för det framtida statsbidragssystemet föreligger.

Basbeloppet 1995
Basbeloppet för 1995 är ännu inte fastställt men beräknas komma att uppgå
till 35 700 kronor. Uppgift om basbeloppet kan fås på Statistiska Centralbyråns telefonsvarare tfn 08-783 49 95.

Kommunlåneräntan 1995
Räntor på vissa utlämnade lån, den så kallade kommunlåneräntan, har til-lämpats inom vissa kommuner vid utlåning samt vid avtal.
Från och med 1987 är kommunlåneräntan lika med räntesatsen för statslån
till bostadsbyggande vilken fastställs årligen i december månad och gäller ett
år i taget. Räntesatsen var 1994 8,60 procent och är för 1995 fastställd till 9,0
procent.
Frågor om detta cirkulär besvaras förutom av undertecknade av Niclas Johansson tfn 08-772 42 77, Helena Milton tfn 08-772 42 12 och Lena Thalin tfn
08-772 41 08.
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