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Definitivt taxeringsutfall för inkomståret 1995
Enligt det definitiva taxeringsutfallet för inkomståret 1995 (1996-12-01) ökade
den beskattningsbara inkomsten i riket med 2,27 procent. Medelskattekraften
för inkomståret 1995 uppgår till 98 244 kronor per invånare den 1.11.1994.
Den uppräknade medelskattekraften för budgetåret 1997 uppgår till 105 946
kronor per invånare den 1.11.1996. Definitiva befolkningsuppgifter per den
1.11.1996 föreligger nu. Befolkningen i riket uppgår till 8 847 069.
I bilaga 1 redovisas slutavräkningen för 1995 av skatter.
I bilaga 2 redovisas skatter och bidrag enligt definitiva uppgifter för budgetåret 1997 och för budgetåren 1998-1999 enligt förutsättningar i cirkulär
1996:144.
Definitiva uppgifter för kostnadsutjämningen 1997 kommer att sändas ut
före jul av SCB.
Uppgifter om utdebiteringen för 1997 finns ännu inte. I de län där skatteväxling med landstingen sker 1997 har vi använt de nya länsvisa utdebiteringarna vid beräkningen av inkomstutjämningen samt motsvarande höjning för
berörda kommuner.
Senast den 20 januari 1997 skall skattemyndigheterna meddela kommunerna
om utbetalningarna av skatter och bidrag för 1997.
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Disketten ”Skatter och Bidrag”
I vår Excel-modell ”Skatter och Bidrag” behöver nu följande ändringar göras
i ”Indatabladet”:
• Skriv in den procentuella utvecklingen på riksnivå av det definitiva taxeringsutfallet i cellerna B8 och B9 (2,2744).
• Skriv in den procentuella utvecklingen av det egna definitiva taxeringsutfallet i cellen B 13. Observera att man måste välja ”Egen prognos” för
”Eget skatteunderlag” i beräkningarna.
• Skriv in den procentuella befolkningsutvecklingen i riket mellan 1.11.1995
och 1.11.1996 i cellen D18 (0,09422)
• Skriv in antalet invånare i kommunen 1.11.1996 i cellen D23 och kommunens bedömning av invånarantalet 1.11 1997 och 1998 i cellerna E23 och
F23. Observera att man måste välja ”Egen prognos” för ”Antal invånare” i
beräkningarna.
• Skriv in de justerade uppgifterna för det generella statsbidraget i cellerna
D27-F27 (47112; 47009; 47195).
• Skriv in den justerade uppräkningen av momsavgiften i cellen D33 (12,13).

Sjömansskatt
Riksdagen har nu antagit propositionen 1995/96:227 om beskattningen av
sjömän. Sjömansskatten avskaffas från och med inkomståret 1998. I utskottsbetänkandet påtalas att vissa kommuner drabbas av en mer kännbar inkomstminskning. Ett sätt att minska denna när omläggningen sker anses
vara att 1997 års sjömansskatt utbetalas enligt nuvarande regler 1998
samtidigt som skatteunderlaget från sjömännens inkomster enligt de nya
reglerna ingår i uppräkningsfaktorn för 1998.
Vi förutsätter att regeringen senare kommer att lägga fram förslag hur
genomförandet skall ske.

Den kommunala redovisningen
Regeringen har nu lagt fram propositionen 1996/97:52 angående ny kommunal redovisningslag. Propositionen redovisas i cirkulär 1996:177 från ekonomiadministrativa sektionen.
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Frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till Britta Hagberg tfn 08772 42 56, Niclas Johansson tfn 08-772 42 77, Helena Milton tfn 08-772 42 12
och Clas Olsson tfn 08-772 42 25.
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
Finanssektionen

Clas Olsson
Britta Hagberg

Bilagor
Bilaga 1: Definitiv slutavräkning för 1995 av skatter
Bilaga 2: Skatter och bidrag 1997-1999 (endast ekonomikontoren)
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