Cirkulärnr:

1994:151

Diarienr:

1994:1843

Handläggare:

Britta Hagberg
Björn Larsson

Avdsek:

KEP Finans

Datum:

1994-08-05

Mottagare:

Kommunstyrelsen, Ekonomi/finans

Rubrik:

Preliminärt taxeringsutfall för inkomståret 1993, prognos
för avräkningarna 1993 och 1994 samt för skatte- och
bidragsintäkter 1995

Bilagor:

1. Slutavräkning för 1993 (jan 1995) för skatter och bidrag
(6 sidor)
2. Delavräkning nr 1 1994 (jan 1995) för skatter och
bidrag (6 sidor)
3. Beräkningar av skatter och bidrag 1994 och 1995 (tkr)
(7 sidor)

1994:151

Handläggare
Britta Hagberg, Björn Larsson, EJ

1994-08-05

Kommunstyrelsen
Ekonomi/finans

Preliminärt taxeringsutfall för inkomståret 1993, prognos
för avräkningarna 1993 och 1994 samt för skatte- och
bidragsintäkter 1995
Enligt RSV:s preliminära taxeringsutfall 1994-08-03- för inkomståret 1993
ökade den beskattningsbara inkomsten i riket med 1,75 procent vilket är
högre än tidigare prognoser.
I bilagorna 1–3 redovisas kommunvisa beräkningar för slutavräkningen för
1993, delavräkningen för 1994 samt prognos för skatter och bidrag 1995. Beräkningarna baseras på det preliminära taxeringsutfallet för inkomståret 1993
och förbundets skatteunderlagsprognos för inkomståren 1994 och 1995
(cirkulär 1994:81).
I bilaga 1 redovisas delavräkning och slutavräkning för 1993. Skillnaden
mellan de redovisade beloppen återfås eller återbetalas i januari 1995.
I bilaga 2 redovisas de preliminärt utbetalda beloppen för 1994 samt
delavräkningen för samma år. Även skillnaden mellan dessa redovisade
belopp kommer att återfås eller återbetalas i januari 1995.
Neutraliseringsavgiften för 1995 är beräknad med befolkningsuppgifter
avseende 1993-11-01 per kommun uppräknad med en riksprognos. Neutraliseringavgiften för 1995 är 1 086 kronor per invånare 1994-11-01.
Nästa taxeringsuftallsprognos från RSV kommer den 19 augusti. Därefter
kommer SCB (enligt gällande förordning) på basis av nya progonoser från
RRV att beräkna avräkningarna för bidragen.
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Vår nästa prognos med kommunvisa beräkningar för 1995 kommer i slutet av
september. Kommunvisa beräkningar för åren efter 1995 kan göras först när
statsbidragsberedningen lagt sitt förslag, det vill säga tidigast i november
1994.
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