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Preliminärt taxeringsutfall för inkomståret 1996
Enligt Riksskatteverkets preliminära taxeringsutfall 1997-08-19 för inkomståret 1996 ökade den beskattningsbara inkomsten i riket med 3,80 procent,
vilket är cirka 0,6 procentenheter lägre än vår senaste prognos (cirkulär
1997:70).
Medelskattekraften enligt taxeringen uppgår till 101 667 kronor per invånare
den 1.11.1995.
Mycket preliminärt tyder taxeringsutfallet på att utbetalningarna av pensioner och skattepliktiga ersättningar (sjukpenning m.m.) blev lägre än i vår senaste prognos som baserades på kontrolluppgifterna. En närmare analys av
vilka poster i skatteunderlaget som förklarar skillnaderna mellan vår prognos och taxeringsutfallet kan inte göras innan det definitiva taxeringsutfallet är klart.
De senaste åren har det definitiva taxeringsutfallet varit högre än det preliminära i augusti (0,09 procent 1994 och 0,26 procent 1995). Det är emellertid
ingen garanti för att det blir så också i år. Våra beräkningar av skatter och
bidrag 1998–2000 (bilaga 1) och slutavräkningen för år 1996 (bilaga 2) utgår
därför från ovan nämnda 3,80 procent i skatteunderlagsökning för inkomståret 1996.

Slutavräkning av 1996 och 1997 års skatteinkomster
Slutavräkningen av 1996 års skatteinkomster, som regleras i januari 1998, blir
den första kollektiva slutavräkningen. Det innebär att alla kommuner betalar
samma belopp räknat i kronor per invånare.
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Med det preliminära taxeringsutfallet blir slutavräkningen för inkomståret
1996 minus 248 kronor per invånare. Det vill säga kommunernas preliminära
skatteintäkter för år 1996 var närmare 2,2 miljarder kronor högre än de som
följer av taxeringsutfallet. Preliminärt taxeringsutfall per kommun och
slutavräkning framgår av bilaga 2.
Det är för närvarande oklart om slutavräkningen ska beräknas utifrån antalet
invånare den 1 november 1995 eller 1997. Texten i propositionen skiljer sig
från lagtexten. I bilagan har vi räknat utifrån antalet invånare den 1 november 1995.
I september förra året fastställde Riksrevisionsverket (RRV) uppräkningsfaktorerna för 1996 och 1997 till 4,51 respektive 2,65. I samband med att regeringen i oktober upphävde och höjde uppräkningsfaktorerna till 4,78 respektive 3,33 utlovades även att någon för kommunerna negativ slutavräkning
för 1997 bara skall utgå om utfallet understiger RRV:s uppräkningsfaktorer.
Det preliminära taxeringsutfallet och vår uppräkningsfaktor för år 1997 (2,61
se cirkulär 1997:70) ger sammantaget en skatteunderlagsökning som är lägre
än RRV:s prognos från i september. Därför blir slutavräkningen för 1997 med
vår prognos minus 153 kronor per invånare. Slutavräkningen för år 1997 regleras i januari 1999.
Redovisning av skatt, statsbidrag och utjämning
Kommunförbundet har tidigare föreslagit kommunerna (cirkulär 1996:132)
att den slutavräkning som betalas ut i januari 1998 (avseende år 1996) hänförs
till redovisningsåret 1998. På motsvarande sätt hanteras slutavräkningen för
1997 redovisningsåret 1999.

Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag
I bilaga 1 redovisas kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag för åren
1998–2000. Slutavräkningarna för tidigare år ingår inte i redovisningen.
Skillnaderna jämfört med beräkningarna i april (cirkulär 1997:70) beror på
det preliminära taxeringsutfallet och kommunens/rikets invånarantal den 30
juni i år. Antalet invånare i landet har endast haft en svag ökning under året.
Vi har därför justerat ner vår prognos för antalet invånare. Detta påverkar
medelskattekraft, generellt statsbidrag och momsavgift räknat i kronor per
invånare. Skatteunderlagsökningen för åren 1997–2000 är vår prognos från i
april (cirkulär 1997:70).
Som vanligt bygger beräkningarna på att kommunens befolkning och skatteunderlag ökar i samma takt som i riket. Önskas beräkningar utifrån andra
förutsättningar kan ni ange dessa via fax 08–772 42 87.
I tabellen nedan redovisas förutsättningar som ligger till grund för de kommunvisa beräkningarna av skatter och bidrag som redovisas i bilagorna.
Uppräkningsfaktorer m.m. 1996–2000, procentuell utveckling där inte annat
anges.
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1996
Uppräkn.faktor, prel.taxeringsutfall
”

Medelskattekraft, kronor per inv.
Generella statsbidraget, kronor per inv.
Åldersbidrag i genomsnitt, kr per inv.
Momsavgift, kronor per inv.

1997

1998

1999

2000

2,61

3,78

3,98

4,02

3,80

, vår prognos 97-04-29

Befolkning, riket 1.11 året innan
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8 838 741 8 847 069 8 850 399 8 863 675 8 876 971
101 667

104 223

108 122

112 256

116 594

5 771

5 817

5 880

308

316

323

1 824

1 854

1 884

Disketten ”Skatter och bidrag”
I beräkningsmodellen ”Skatter och bidrag” behöver följande ändringar göras
i ”Indatabladet” på grund av taxeringsutfallet och befolkningsutvecklingen.
• Skriv in det preliminära taxeringsutfallet för riket i cellen C19 (898 610,8138
mkr). Skriv också in =B11 i cellerna B9 och B10 (kommunförbundets respektive egen prognos för rikets skatteunderlag). Detta gör att prognosen för
1996 års skatteunderlagsutveckling överensstämmer med det preliminära
taxeringsutfallet.
• Skriv in det preliminära taxeringsutfallet för kommunen i cellen C20 (i tusental kronor). Kommunens taxeringsutfall framgår av bilaga 2. Skriv
också in =B16 i cellen B15 (egna antaganden för kommunens skatteunderlag).
• Skriv in vår nya prognos för befolkningsökningen mellan 1.11.1996 och
1997 i cellen D25 (0,03764).
• Riksprognosen för kommunens befolkning i modellen stämmer inte med
den i bilaga 1. Det beror på att vi i bilagan har utgått från kommunens befolkning den 30 juni i år. För att få samma intäkter i modellen som i bilaga
1 skriver ni in vår framskrivning av kommunens befolkning (rad 2 i bilaga
1) i cellen D30–F30. Välj sedan ”Egen prognos” för antalet invånare.
I modellen beräknas slutavräkningen efter den genomsnittliga utdebiteringen för landets kommuner. I det preliminära taxeringsutfallet visar det sig att
skatteunderlagsutvecklingen har varit sämst i kommuner med en hög utdebitering och bäst i kommuner med en låg utdebitering. Det medför att återbetalningen blir större än vad som följer av modellen.
• För att få den slutavräkning som finns i bilaga 2 också i modellen är det
enklast att skriva in –248 i cellen I25. Man måste då ta bort bladets skydd.
Det görs genom att gå längst upp på skärmen till menyn Verktyg och välja
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Skydd/Ta bort bladets skydd och på frågan om lösenord skriva in kommun.

Viktiga datum under hösten
• Den 19 september presenterar regeringen sin budgetproposition. I samband med denna fastställs de uppräkningsfaktorer för åren 1997 och 1998
som bestämmer 1998 års preliminära skatteintäkter.
• Den 24 september preliminärt taxeringsutfall för inkomståret 1996.
• Under vecka 40 kommer en ny skatteunderlagsprognos från oss.
• Senast den 1 oktober ska Statistiska Centralbyrån redovisa en ny preliminär beräkning av 1998 års kostnadsutjämning.
• Den 22 oktober preliminärt taxeringsutfall för inkomståret 1996.
• I början av december kommer det definitiva taxeringsutfallet och slutavräkningen av skatter för inkomståret 1996.
• I december månad kommer den definitiva uppgiften för 1998 års kostnadsutjämning.
Frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till Niclas Johansson tfn
08–772 42 77, Britta Hagberg tfn 08–772 42 56, Herman Crespin tfn 08–
772 41 85, Helena Milton tfn 08–772 42 12 eller Clas Olsson tfn 08–772 42 25.
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Bilagor
Samtliga bilagor endast till ekonomikontoren.
1 Skatter och bidrag 1998–2000 (kommunspecifik)
2 Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1996
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