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Preliminärt taxeringsutfall för inkomståret 1997
Enligt Riksskatteverkets preliminära taxeringsutfall 1998-08-15 för inkomståret 1997 ökade den beskattningsbara inkomsten i riket med 2,75 procent,
vilket är 0,11 procentenheter mer än enligt vår prognos från i maj (cirkulär
1998:65).
Medelskattekraften enligt taxeringen uppgår till 104 609 kronor per invånare
1.11.1996.

Slutavräkning av 1997 och 1998 års skatteintäkter
Enligt det preliminära taxeringsutfallet blir slutavräkningen av 1997 års skatteinkomster minus 97 kronor per invånare den 1.11.1996. Avräkningen regleras i januari 1999 och är beräknad med hänsyn tagen till regeringens så kallade återbetalningsgaranti (se bland annat cirkulär 1997:157).
Enligt det preliminära taxeringsutfallet för inkomståret 1997 och enligt vår
senaste prognos för 1998 (cirkulär 1998:65) blir slutavräkningen av 1998 års
skatteinkomster minus 138 kronor per invånare den 1.11.1997.

Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag
I bilaga 1 redovisas kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag för åren
1999–2001. I beräkningarna ingår de höjda statsbidragen som föreslogs i vårpropositionen och som beslutades av riksdagen i juni. Slutavräkningen för
tidigare år ingår inte i redovisningen.
Skillnaderna jämfört med beräkningarna i maj (cirkulär 1998:65) beror på det
preliminära taxeringsutfallet och reviderad befolkningsprognos utifrån
kommunernas och rikets invånarantal per den 30 juni 1998. Detta påverkar
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medelskattekraften, det generella statsbidraget och momsavgiften räknat i
kronor per invånare. Skatteunderlagsökningen för åren 1998–2001 är enligt
vår prognos från i våras.
Som vanligt bygger beräkningarna på att kommunernas befolkning och skatteunderlag ökar i samma takt som i riket. Vidare bygger beräkningarna på
1998 års länsvisa utdebiteringar. Önskas beräkningar utifrån andra förutsättningar kan ni ange dessa via vår fax 08-772 42 87.
I tabellen nedan redovisas förutsättningarna som ligger till grund för de
kommunvisa beräkningarna av skatter och bidrag enligt bilaga 1.
Tabell 1. Uppräkningsfaktorer m.m. åren 1997–2001.
Procentuell förändring där inte annat anges.
1997
Uppräkningsfaktor, prel. tax.utfall
”

1998

1999

2000

2001

2,75

, cirk

3,04

4,29

4,06

3,46

1998:65
Befolkning, riket 1.11 året innan
Medelskattekraft, kronor per inv.

8 847 069 8 849 790 8 854 943 8 859 370 8 863 800
104 609

107 756

112 313

116 814

120 796

6 181

6 288

6 305

635

761

760

1 938

1 927

1 956

Generella statsbidrag, kr per inv.
Invånarrelaterade
Åldersrelaterade i genomsnitt
Momsavgift, kronor per inv.

Diskatten ”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
(925 479,1091).
• Skriv in det preliminära taxeringsutfallet för kommunen i cellen C20 (i tusental kronor). Kommunens taxeringsutfall framgår av bilaga 2).
• Skriv in vår nya prognos för befolkningsökningen mellan 1.11.1997 och
1.11.2000 i cellerna D25 (0,05823), E25 (0,05) och F25 (0,05).
I modellen beräknas slutavräkningen efter den genomsnittliga utdebiteringen för landets kommuner. Det preliminära taxeringsutfallet visar att
skatteunderlagsutvecklingen har varit sämre i kommuner med hög utdebitering än i kommuner med låg utdebitering. Det medför att återbetalningen blir större än vad som följer av modellen.
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• För att också i modellen få den slutavräkning som finns i bilaga 2 är det
enklast att skriva in -97 i cellen I25. Man måste då ta bort bladets skydd.
Det görs genom att gå längst upp på skärmen till meny Verktyg och välja
Skydd/Ta bort bladets skydd och på frågan om lösenord skriva in kommun.

Övrigt
• Innan septembers månads utgång ska regeringen fastställa uppräkningsfaktorer för åren 1998 och 1999 som bestämmer 1999 års preliminära skatteintäkter. Eftersom riksdagsval hålls i september får uppräkningsfaktorerna ändras senast en vecka efter det att regeringen avlämnat budgetpropositionen.
• Budgetpropositionen kommer att överlämnas till riksdagen den 13 oktober om den sittande regeringen är kvar efter valet. Om det blir ett regeringsskifte senareläggs budgetpropositionen.
• Den 10 september fastställs momsavgiften för år 1999.
• I mitten av september kommer en ny skatteunderlagsprognos från oss.
• Den 23 september kommer nytt preliminärt taxeringsutfall.
• Senast den 1 oktober ska Statistiska centralbyrån redovisa en ny preliminär beräkning av 1999 års kostnads- och inkomstutjämning.
• Den 21 oktober kommer nytt preliminärt taxeringsutfall.
• I början av december kommer det slutliga taxeringsutfallet.
• Under december månad kommer den definitiva uppgiften för 1999 års
kostnadsutjämning.
Frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till Herman Crespin tfn
08–772 41 85, Britta Hagberg tfn 08–772 42 56 och Niclas Johansson tfn 08772 42 77.
Samtliga kontaktpersoner kan även nås på våra e-post-adresser:
fornamn.efternamn@svekom.se.
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