Cirkulärnr:

1999:84

Diarienr:

1999/1543

Handläggare:

Britta Hagberg m.fl.

Sektion/Enhet:

Finanssektionen

Datum:

1999-06-16

Mottagare:

Kommunstyrelsen
Ekonomi/finans

Rubrik:

Riksdagsbeslut samt reviderad skatteunderlagsprognos
för inkomståret 1998

Bilagor:

Bilaga 1: Skatter och bidrag 2000–2002
Bilaga 2: RSV:s information om 1999 års taxeringsutfall
Bilaga 3: Arbetsgivaravgifter 1999
Bilaga 4: Lag om tillfällig minskning av det generella
statsbidraget vid avyttring av aktier eller andelar i eller
utdelning från kommunala bostadsföretag, m.m.

1999:84

Finanssektionen
Britta Hagberg m.fl., EJ

1999-06-16

Kommunstyrelsen
Ekonomi/finans

Riksdagsbeslut samt reviderad skatteunderlagsprognos för inkomståret 1998
Riksdagsbeslut
Riksdagen har nu antagit ”1999 års ekonomiska vårproposition” (1998/99:
100) och propositionen om ”Förändringar i utjämningssystemet för kommuner och landsting” (1998/99: 89). Inga ändringar eller tillägg av förslagen i
propositionerna gjordes. Vi har tidigare i cirkulär (1999:59) samt i meddelande (daterat 1999-04-14, dnr 1999/0986) redogjort för innehållet i de båda
propositionerna.
Riksdagen har även med vissa undantag antagit propositionen ”Kommunala
bostadsföretag”(1998/99:122).
Bostadsutskottets förslag att lagen ska träda i kraft den 19 juni 1999, att den i propositionen föreslagna retroaktiviteten slopas och att lagen ska gälla till och med den
30 juni 2001 på avyttringar och frivillig likvidation och till och med den 30 juni
2002 på utdelningar och aktieägartillskott godkändes av riksdagen.
I propositionen föreslås att det generella statsbidraget ska minskas:
•

om en kommun avyttrar aktier eller andelar i ett kommunalt bostadsföretag,

•

om ett kommunalt bostadsföretag beslutar om en utdelning, som överstiger en skälig avkastning, till kommunen (vad som menas med ”skälig avkastning” kommer regeringen att återkomma till efter det att en översyn har
gjorts),

•

om ett kommunalt bostadsföretag beslutar om utdelning eller aktieägartillskott till ett företag som kommunen har ett direkt eller indirekt infly-
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tande över och som inte har till huvudsaklig uppgift att förvalta bostadsfastigheter,
•

om ett kommunalt bostadsföretag träder i frivillig likvidation.

Statsbidraget reduceras med 50 procent av på olika sätt beräknad ”vinst”. Av
bilaga 4 framgår de nya lagarna som gäller från och med den 19 juni 1999.

Skatteunderlagets utveckling åren 1998–2002
Som vi skrev i cirkulär 1999:67 avviker Statistiska centralbyråns (SCB) sammanställning av lönesumman enligt kontrolluppgifterna för inkomståret 1998
från uppgifterna i skattedeklarationerna. Någon förklaring till den stora avvikelsen (3,5 respektive 6 procent) har ännu inte framkommit. Vi har nu även
fått del av en sammanställning som Riksskatteverket (RSV) har gjort av kontrolluppgifterna. Lönesumman ökar enligt denna sammanställning med 4,5
procent för inkomståret 1998.
I den prognos vi nu redovisar har vi valt att låta lönesumman öka med 4,5
procent i enlighet med RSV:s sammanställning. Skälet härför är bland annat
att denna ökningstakt ger en rimligare löneglidning, givet att den uppmätta
avtalskostnaden och sysselsättningsutvecklingen för år 1998 är ”korrekta”.
Det verkliga utfallet visar sig dock först i december.
I övrigt har vi inte ändrat några förutsättningar för prognosen jämfört med
den som redovisades i cirkulär 1999:67.
Tabell 1. Skatteunderlagets utveckling samt förutsättningar åren 1998–2002.
Procentuell förändring där inte annat anges.
2000

2001

2002

3,00

3,96

3,85

4,02

3,42

4,02

3,43

3,82

4,27

4,10

4,02

3,44

3,82

4,28

Enligt cirk. 1999:67

108 493

112 770

116 579

120 972

126 075

Enligt ny prognos

109 206

113 511

117 357

121 779

126 928

Enl. fastställda uppräkn.fakt.

108 434

112 206

4,0

3,6

4,2

4,6

4,3

5,13

4,68

4,01

1998

1999

Uppräkningsfaktor, fastställd

3,55

3,37

”

, cirk. 1999:24

4,27

”

, cirk. 1999:67

”

, ny prognos

,

Medelskattekraft, kr/inv.

Uppräkningsfaktor enligt
Landstingsförbundet; maj 1999
ESV *); maj 1999
*) Ekonomistyrningsverket
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Slutavräkning av skatteinkomster
Enligt den nya skatteunderlagsprognosen blir slutavräkningen av 1998 och
1999 års skatteinkomster plus 143 kronor per invånare den 1.11.1997 respektive plus 267 kronor per invånare den 1.11.1998.

Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag
I bilaga 1 redovisas kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag för åren
2000-2002. Beräkningarna bygger på vår nya skatteunderlagsprognos (tabell
1). Slutavräkningarna för tidigare år, den statliga skatten som tillförs kommunerna år 2000 samt höjningen av statsbidraget år 2001 och 2002 ingår som
vanligt inte i redovisningen.
Beräkningarna bygger 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.

Disketten ”Skatter och bidrag”
I vår uppdaterade modell ”Skatter och bidrag” behöver följande ändring göras i ”Indatabladet”:
•

Skriv in de nya uppräkningsfaktorerna för riket för åren 1998–2002 i cellerna B9:F9 (4,10; 4,02; 3,44; 3,82; 4,28).

Dessutom måste följande ändring göras i bladet för ”Totala intäkter”:
•

Ta bort bladets skydd. Detta görs genom att man går längst upp på skärmen till menyn Verktyg och väljer Skydd/Ta bort bladets skydd och på
frågan om lösenord skriver in kommun.

•

Skriv in den preliminära slutavräkningen för 1998 i cellen I29 (143
kr/inv.).

•

Efter att ha gjort ändringen bör skyddet återinföras genom att man på
menyn Verktyg väljer Skydd/Skydda blad och på frågan om lösenord
anger kommun.

Frågor angående disketten kan ställas till Henrik Berggren tfn 08-772 46 30
och Herman Crespin tfn 08-772 41 85.

1999 års taxeringsutfall
RSV:s information om 1999 års taxeringsutfall redovisas i bilaga 2. Preliminära taxeringsutfall kommer att distribueras till kommunerna den 23 augusti,
22 september och 20 oktober. Det definitiva utfallet kommer i början av december.
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Redovisning och periodisering av kommunalskatten
Under våren har ett förslag från Rådet för kommunal redovisning (RKR) om
hur kommunalskatten ska periodiseras remissbehandlats. I höst förväntas
RKR utge sin rekommendation i frågan. Det mesta talar för att rekommendationen kommer att innebära att kommuner och landsting vid bokslutet för ett
inkomstår ska göra en prognos på storleken på inkomstårets slutavräkning.
Som underlag för denna prognos ska Riksskatteverkets slutgiltiga taxering
för det föregående inkomståret uppräknad med den s.k. uppräkningsfaktor
som fastställs av regeringen i september det aktuella inkomståret användas.
Den prognostiserade avräkningslikviden klassificeras som kommunalskatt.
Frågor angående redovisning och periodisering av kommunalskatten besvaras av Anders Nilsson på sektionen för ekonomistyrning tfn 08–772 42 35.

Arbetsgivaravgifter år 2000
Det finns inga förslag om ändringar av arbetsgivaravgifterna inför år 2000. I
bilaga 3 redovisas de arbetsgivaravgifter som gäller för år 1999.
Frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till Herman Crespin tfn
08–772 41 85, Britta Hagberg tfn 08–772 42 56 och Helena Milton tfn 08–
772 42 12.
Samtliga kontaktpersoner kan även nås på våra e-post-adresser på mönstret:
fornamn.efternamn@svekom.se.

Vi önskar er alla en skön och trevlig sommar!
SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET
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