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Definitivt taxeringsutfall för inkomståret 2002
Enligt Riksskatteverkets definitiva taxeringsutfall (2003-12-01) för inkomståret 2002 ökade den beskattningsbara inkomsten i riket med 5,28 procent. Medelskattekraften uppgår enligt det definitiva utfallet till 138 746 kronor per
invånare den 1.11.2001.
Skatteunderlagsökningen år 2002 blev knappt 0,1 procentenheter starkare än
Kommunförbundets bedömning i oktober (cirkulär 2003:86).
Jämfört med RSV:s första preliminära utfall i augusti är det en ökning med
0,54 procentenheter. Det var en svagare ökning än 2001 års preliminära taxering. Men ungefär lika stor som 2000 och 2002 års preliminära taxeringar, se
tabell 1.
Tabell 1. Preliminära och definitiva taxeringsutfall åren 2000–2003
Aug

Sep

Okt

Dec

Skillnad aug–dec

Taxering 00

5,02

5,14

5,23

5,65

0,63

Taxering 01

6,52

6,71

6,82

7,47

0,95

Taxering 02

5,76

5,94

6,03

6,36

0,60

Taxering 03

4,74

4,93

4,97

5,28

0,54

Inkomsterna i sydvästra Sverige växte mest under
år 2002
Ökningen av det definitiva taxeringsutfallet mellan inkomståren 2001 och
2002 skiljer sig åt mellan kommunerna. Totalt är det 8,11 procentenheters
skillnad mellan den kommun som ökade mest respektive ökade minst. I
Strömstads kommun ökade den taxerade inkomsten med 9,52 procent jämfört
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med inkomståret 2001, samtidigt som motsvarande ökning i Arjeplog stannande på beskedliga 1,41 procent.
För att få en regional fördelning har utfallet summerats på länsnivå. Figur 1
visar utvecklingen av de beskattningsbara inkomsterna mellan taxeringsåren
2002 och 2003 i de olika länen. I Uppsala och Hallands län ökade de mest
med 6,51 respektive 6,35 procent mellan taxeringsåren 2002 och 2003 medan
Stockholms och Norrbottens län växte med 4,11 respektive 4,46 procent.
Figur 1. Utvecklingen av det definitiva taxeringsutfallet åren 2002 och 2003
per län

Mindre än 5,19 %
Mellan 5,19 och 5,43 %
Mellan 5,43 och 5,73 %
Mer än 5,73 %

(5)
(5)
(6)
(5)

Tabell 2 visar det slutliga taxeringsutfallet per kommungrupp för taxeringsåren 2002 och 2003. Av tabellen framgår att gruppen större städer och landsbygdskommuner hade den högsta procentuella ökningen samt att storstäder
och glesbygdskommuner däremot hade den lägsta procentuella utvecklingen
mellan åren. Av tabellen framgår också utvecklingen av taxeringen mellan
2001 och 2002. Förutom att tillväxten i riket då var starkare var det framförallt
i storstäderna och förortskommunerna som tillväxten skedde. Variationerna
mellan kommungrupperna har också minskat. Skillnaden mellan den kommungrupp som hade den högsta tillväxten och den som hade den lägsta
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uppgick till drygt 4 procentenheter 2001–2002 medan skillnaden mellan åren
2002–2003 ligger strax över 1 procentenhet.
Tabell 2. Slutligt taxeringsutfall per kommungrupp och taxeringsår,
miljoner kronor om inget annat anges.
Kommungrupp

Taxerings-

Förändring

Förändring

utfall 2003

2002/2003, %

2001/2002, %

Storstäder

231 889,1

4,62

7,80

Förortskommuner

215 296,0

4,87

7,50

Större städer

324 134,4

5,89

6,33

Medelstora städer

167 488,1

5,42

5,33

Industrikommuner

96 143,3

4,86

4,43

Landsbygdskommuner

42 959,5

5,85

5,92

Glesbygdskommuner

24 632,6

4,66

3,72

Övriga större kommuner

81 270,3

5,80

5,54

Övriga mindre kommuner

52 153,8

5,57

5,49

1 235 967,2

5,28

6,36

Riket

Definitiv slutavräkning 2002
Enligt det definitiva taxeringsutfallet blir slutavräkningen av 2002 års skatteintäkter plus 286 kronor per invånare den 1.11 2001. Avräkningen regleras i
januari 2004. För år 2002 periodiseras slutavräkningen enligt den ”gamla”
rekommendationen. Med den av regeringen i september 2002 fastställda uppräkningsfaktorn för år 2002 blir prognosen för detta år plus 198 kronor per
innevånare 1.11.2001. Korrigeringen år 2003 blir plus 88 kronor per innevånare 1.11.2001.
Från och med 2003 har Rådet för kommunal redovisning valt att ge ut en ny
rekommendation för periodiseringen av skatteintäkterna. Det innebär att
man ska använda Ekonomistyrningsverkets (ESV) decemberprognos över
innevarande års skatteunderlagsutveckling.
Enligt Kommunförbundets prognos i kombination med det definitiva taxeringsutfallet för inkomståret 2002, blir slutavräkningen för år 2003 minus 403
kronor per innevånare, det vill säga mindre negativt än vad vi sa i oktober.
Detta beror på att utfallet 2002 blev 0,1 procentenheter högre än i vår prognos. Vår prognos över slutavräkningen bygger på att skatteunderlaget ökar
med 4,4 procent år 2003. Om ESV bedömer att skatteunderlaget ökar lika
mycket som i vår prognos blir slutavräkningen densamma som vår.
ESV beräknas komma med sin prognos över skatteunderlagets ökningstakt år
2003 den 17 december och vi återkommer då med ett nytt cirkulär.
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Information om kommande cirkulär
• Nytt cirkulär med kommunspecifik bilaga den 18 december där SCB:s
definitiva kostnadsutjämning för 2004 samt ESV:s prognos för slutavräkningen 2003 presenteras.
• Nästa skatteunderlagsprognos för åren 2004–2007 kommer den 22 januari
2004.
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