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Kommunstyrelsen
Ekonomi/finans

Preliminärt taxeringsutfall för inkomståret 1998
Enligt Riksskatteverkets (RSV) preliminära taxeringsutfall (1999-10-13) för
inkomståret 1998 ökade den beskattningsbara inkomsten i riket med 4,17
procent, en ökning med 0,06 procentenheter jämfört med RSV:s förra prognos.
Medelskattekraften enligt taxeringen uppgår till 109 281 kronor per invånare
1.11.1997.

Slutavräkning av 1998,1999 och 2000 års skatteinkomster
Enligt det preliminära taxeringsutfallet blir slutavräkningen av 1998 års skatteinkomster plus 148 kronor per invånare den 1.11.1997. Avräkningen regleras i januari år 2000.
Slutavräkningen av 1999 års skatteinkomster blir plus 473 kronor per invånare den 1.11.1998 enligt det preliminära taxeringsutfallet för inkomståret
1998 och vår senaste prognos för 1999. Med regeringens prognos för år 1999
blir slutavräkningen för detta år plus 523 kronor per invånare den 1.11.1998.
Enligt vår prognos blir slutavräkningen av skatteinkomsterna för år 2000 115
kronor per invånare den 1.11.1999.

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 (”200kronan”) som tillförs kommunerna åren 2000 och 2001 samt höjningen av
statsbidraget åren 2001 och 2002 ingår som vanligt inte i redovisningen.
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Skillnaderna jämfört med beräkningarna i cirkulär 1999:119 beror på det nya
preliminära taxeringsutfallet.
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 ändring göras i
”Indatabladet” på grund av taxeringsutfallet.
•

Skriv in det preliminära taxeringsutfallet för kommunen i cellen C20 (i
tusental kronor). Kommunens taxeringsutfall framgår av rad 6 bilaga 1.

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 meny Verktyg och väljer Skydd/Ta bort bladets skydd och på
frågan om lösenord skriver in kommun.

•

Skriv in den preliminära slutavräkningen för år 1998 i cellen I29 (148
kr/inv.).

•

Skriv in den preliminära slutavräkningen för år 1999 i cellen J29 (473
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.

Delegationen för fortsatt utveckling av utjämningssystemet för kommuner och landsting och expertgruppen för utredning av möjligheterna att förenkla
utjämningssystemet
Regeringen har tidigare beslutat att tillkalla en särskild delegation med uppgift att svara för en fortsatt uppföljning av utjämningssystemet och utvärdering av träffsäkerheten hos de enskilda delarna i kostnadsutjämningen.
Vissa frågor ska behandlas med förtur. Det gäller främst kostnadsutjämningen för befolkningsminskning och för hälso- och sjukvård. Behovet av en
kompensation för befolkningsminskning även för landsting ska också övervägas. Delegationen ska vidare utreda alternativa utformningar av inkomstutjämningen, med bibehållen långtgående utjämning men utan negativa
marginaleffekter.
Arbetet ska redovisas senast den 30 november år 2000. Den del av uppdraget
som avser behovet av en kompensation för befolkningsminskning även för
lansting ska avrapporteras senast den 1 april år 2000.
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Regeringen har även beslutat att tillsätta en expertgrupp som ska undersöka
möjligheterna att förenkla utjämningssystemet för kommuner och landsting
och att göra systemet mer stabilt. Förenklingar av kostnadsutjämningen
måste ställas mot systemets förmåga att utjämna strukturella kostnadsskillnader.
Expertgruppen ska redovisa sitt uppdrag till regeringen senast den 30 november år 2000.
Av bilagorna 2 och 3 framgår vilka personer som ingår i delegationen respektive expertgruppen.

Kommunens inrapportering av skattesats för år 2000 till
Riksskatteverket
Eftersom kyrkan skiljs från staten vid kommande årsskifte ska kommunen
från och med denna höst endast inrapportera den egna skattesatsen till Riksskatteverket.
För kommun som är huvudman för begravningsverksamheten gäller dessutom att den fastställda begravningsavgiften ska inrapporteras till Riksskatteverket.
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 08772 42 12.
Samtliga kontaktpersoner kan även nås på våra e-post-adresser på mönstret:
fornamn.efternamn@svekom.se.
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