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Budgetförutsättningar för åren 2000–2002
I detta cirkulär redovisas en ny skatteunderlagsprognos för åren 1999–2002. Den
förra vi gjorde redovisades i april i år i cirkulär 1999:67. Vi presenterar en ny redan nu, eftersom många uttryckt önskemål om detta, trots att regeringen inom
kort (20 september) presenterar sin budgetproposition och fastställer uppräkningsfaktorerna för åren 1999 och 2000.

Skatteunderlagets utveckling åren 1998–2002
Den allmänekonomiska utvecklingen har hittills i år varit mer gynnsam än vad
vi antog i början av året. Bland annat har antalet arbetade timmar ökat betydligt
samtidigt som inflationen fortsatt att vara låg. I dagsläget finns det mycket som
tyder på att den positiva utvecklingen kan komma att fortsätta under resten av
året och även under nästa år.
Vi bedömer nu att skatteunderlaget kommer att öka med 0,9 respektive 0,8 procentenheter mer åren 1999 och 2000 än vad vi räknade med i våras. Det är främst
lönesumman och sjukersättningen som ökar, samtidigt minskar arbetslöshetsersättningen. År 2000 ökar dessutom pensionerna något mer eftersom det nu fastställda prisbasbeloppet för år 2000 är 200 kronor högre än vad vi räknade med i
våras.
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Tabell 1. Skatteunderlagets utveckling samt förutsättningar åren 1998–2002.
Procentuell förändring där inte annat anges.
1998

1999

2000

2001

2002

Timlön

3,4

3,5

4,0

3,7

3,7

Sysselsättning

1,1

2,0

1,3

0,2

0,0

Lönesumma (timlön*sysselsättn)

4,5

5,6

5,4

3,9

3,7

Uppräkningsfaktor, fastställd

3,55

3,37

”

, cirk. 1999:67, 84

4,10

4,02

3,44

3,82

4,28

”

, ny prognos

4,10*)

4,91

4,24

3,80

3,77

8 856 437

8 860 865

8 865 296

8 869 728

Befolkning, riket 1.11 året innan

8 849 790

Medelskattekraft, kr/inv.
Fastställda uppräkn.fakt.

112 206

Cirkulär 1999:107

109 140

113 442

117 286

121 705

126 851

Ny prognos

109 140

114 413

119 204

123 672

128 270

1 808

1 970

2 192

2 241

0,4

0,3

1,5

2,0

2,3

36 400

36 400

36 600

37 000

37 700

Momsavgift, kronor per invånare
KPI, genomsnittlig förändring
Prisbasbelopp, kronor

2 150**)

*) 4,04 enligt det preliminära taxeringsutfallet 1999-08-17.
**) Ej fastställd. Se text nedan.

Slutavräkning av 1998 och 1999 års skatteinkomster
Enligt det preliminära taxeringsutfallet (1999-08-17) blir slutavräkningen av 1998
års skatteinkomster plus 120 kronor per invånare den 1.11.1997. Avräkningen
regleras i januari år 2000.
Slutavräkningen av 1999 års skatteinkomster blir plus 444 kronor per invånare
den 1.11.1998 enligt det preliminära taxeringsutfallet för inkomståret 1998 och
vår nya prognos för år 1999.
Rådet för kommunal redovisning väntas senare i höst komma med en rekommendation om hur slutavräkningen bör redovisas i bokslutet (se cirkulär
1999:84).
Frågor angående redovisning och periodisering av kommunalskatten besvaras
av Anders Nilsson på sektionen för ekonomistyrning, tfn 08-772 42 35.

Momsavgiften
Riksskatteverket ska fastställa momsavgiften för år 2000 den 10 september. Vår
bedömning är att den kommer att hamna mellan 2 100 och 2 200 kronor per invånare. I bilaga 1 har vi räknat med en momsavgift på 2 150 kronor per invånare.
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Prisbasbeloppet för år 2000
Prisbasbeloppet för år 2000 är fastställt till 36 600 kronor, vilket är en höjning
med 200 kronor jämfört med år 1999.
Det förhöjda prisbasbeloppet år 2000 ökar med 100 kronor till 37 300 kronor.

Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag
I bilaga 1 redovisas kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag för åren 2000–
2002. 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.
Skillnaderna jämfört med beräkningarna i augusti (cirkulär 1999:107) beror på
vår nya skatteunderlagsprognos för åren 1999–2002 och vår bedömning av
momsavgiften för åren 2000–2002.
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 beräkningsmodellen ”Skatter och bidrag” behöver följande ändringar göras i
”Indatabladet”.
•

Skriv in vår nya skatteunderlagsprognos för riket för åren 1999–2002 i cellerna C9–F9 (4,91; 4,24; 3,80; 3,77)

•

Skriv in det nya konsumentprisindexet för åren 2000–2002 i cellerna D60–F60
(1,5; 2,0; 2,3)

•

Skriv in den beräknade momsavgiften för år 2000 i cell D59 (2 150)

I modellen beräknas slutavräkningen efter den genomsnittliga utdebiteringen för
landets kommuner. Det preliminära taxeringsutfallet visar att skatteunderlaget
har ökat mer i kommuner med låg utdebitering än i kommuner med hög utdebitering. Det medför att slutavräkningen blir mindre än vad som följer av modellen. Därför måste följande ändring göras i bladet för ”Totala intäkter”:
•

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

•

Skriv in det preliminära slutavräkningen för 1999 i cellen J29 (444 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.
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Viktiga datum under hösten
•

Den 15 september lämnar arbetsgruppen som har utarbetat förslag om införande av allmän förskola och maxtaxa inom barnomsorgen sin rapport. Därefter ska förslaget ut på remiss.

•

Den 20 september presenterar regeringen budgetproposition för år 2000. Då
fastställs också uppräkningsfaktorerna för budgetåret 2000.

•

Den 22 september preliminärt taxeringsutfall för inkomståret 1998.

•

I slutet av september gör SCB en preliminär beräkning av kostnadsutjämningen för år 2000.

•

I mitten av oktober presenteras Kommunernas ekonomiska läge.

•

Den 20 oktober preliminärt taxeringsutfall för år 1998.

•

I början av december kommer det definitiva taxeringsutfallet och slutavräkningen av skatter för inkomståret 1998.

•

I december kommer den definitiva uppgiften för 2000 års kostnadsutjämning.

I och med att vi nu har gjort en ny skatteunderlagsprognos, har vi inte för avsikt
att komma med någon mer i höst, förutsatt att ingen ny väsentlig information
framkommer.
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 efter mönstret:
fornamn.efternamn@svekom.se.
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