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Planeringsförutsättningar för åren 2014–2018
I detta EkonomiNytt presenteras:
• Ny preliminär skatteunderlagsprognos.
• Slutlig taxering inkomståret 2013.
• Nytt anslag för kommunalekonomisk utjämning.

Skatteunderlagsprognos
Skatteunderlagsprognosen enligt detta EkonomiNytt är en preliminär version av
SKL:s kommande decemberprognos, som presenteras i samband med att Ekonomirapporten. December 2014 publiceras den 19 december. Skatteunderlagsprognosen har gjorts med hänsyn till förslagen i den nyligen antagna budgetmotionen. Prognosen, som syns i tabell 1, kan komma att revideras till den 19 december. Då presenterar vi också en ny bedömning av makroekonomin.
Skatteverket publicerade den 26 november (ett något reviderat utfall från den
ursprungliga publiceringen 24 november) det slutliga utfallet för den beskattningsbara inkomsten 2013 enligt 2014 års taxering. Den slutliga taxeringen visade en ökning av skatteunderlaget med 3,36 procent år 2013 jämfört med år
2012.
Tabell 1. Preliminär skatteunderlagsprognos
Procentuell förändring
2013

2014

2015

2016

2017

2018

SKL, dec 2014, preliminär

3,4

3,5

5,2

4,7

4,4

4,1

Underliggande skatteunderlag

3,6

3,9

4,8

4,5

4,4

4,1

Definitivt taxeringsutfall
Som nämndes i avsnittet för skatteunderlagsprognosen ovan har Skatteverket
sammanställt de definitiva skatteunderlagen avseende inkomster år 2013. Utfallet finns att hämta på Skatteverkets webbplats:
http://www.skatteverket.se/foretagorganisationer/myndigheter/taxeringsutfallet.
4.18e1b10334ebe8bc80004753.html
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Den beskattningsbara inkomsten i riket ökade med 3,36 procent, vilket kan jämföras med 4 procent i föregående års taxering. Jämfört med Skatteverkets första
preliminära utfall i augusti innebär det slutliga utfallet att den beskattningsbara
inkomsten blev 0,15 procentenheter lägre. I tabell 2 redovisas preliminära och
slutliga taxeringsutfall inkomståren 2010–2013.
Tabell 2. Preliminära och slutliga taxeringsutfall för inkomståren 2010–2013
Procent
Aug

Sep

Okt

Nov

Skillnad

Skillnad

nov–aug

nov–okt

Inkomst 2010

1,94

2,10

2,13

2,16

0,22

0,03

Inkomst 2011

2,95

2,97

2,97

2,99

0,04

0,02

Inkomst 2012

4,11

3,96

3,95

4,00

–0,11

0,04

Inkomst 2013

3,51

3,40

3,38

3,36

–0,15

–0,02

Källa: Skatteverket.

Bäst skatteunderlagstillväxt i landet under inkomståret 2013 hade Stockholms
län, vilket förklaras av den snabba befolkningsökningen. Svagaste tillväxten
återfanns i Värmland. Bäst utveckling av skattekraften, dvs. skatteunderlaget per
capita, under 2013 återfanns dock i Norrbottens och Blekinge län.
Diagram 1. Utveckling av skatteunderlag och skattekraft (skatteunderlag per capita) inkomståret 2013 per län
Procentuell förändring

Slutavräkning 2013–2015
Slutavräkning 2013
Enligt taxeringsutfallet blir slutavräkningen av 2013 års skatteintäkter –167 kronor per invånare den 1.11.2012. Avräkningen regleras i januari 2015. SKL:s
decemberprognos 2013, som enligt riktlinjer från Rådet för kommunal redovisning låg till grund för bokslutet för 2013, gav en avräkning på –117 kr/invånare.
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Detta medför en korrigeringspost på –51 kr per invånare som påverkar bokslut
2014.
Slutavräkning 2014
Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2013 och 2014 uppgår till 3,9
procent respektive 2,7 procent, enligt budgetpropositionen för år 2014. Förbundets prognos innebär högre uppräkning. Detta gör att vår prognos på slutavräkningen 2014 blir 64 kr per invånare den 1 november 2013. Jämfört med vår senaste prognos (EkonomiNytt 15/2014) är det en försämring med 9 kronor per
invånare.
Slutavräkning 2015
Regeringens fastställda uppräkningsfaktorer för 2014 och 2015 uppgår för år
2015 till 3,3 procent respektive 4,6 procent. Regeringens prognos innebär en
lägre uppräkning än SKL:s bedömning. Regeringens lägre bedömning gör att
vår prognos på slutavräkningen 2015 blir positiv med 185 kr per invånare den 1
november 2014. Jämfört med vår senaste prognos (EkonomiNytt 15/2014) är det
en förbättring motsvarande 88 kronor per invånare.

Anslag för kommunalekonomisk utjämning
Den nyligen antagna budgetmotionen för år 2015 innebär ett antal förändringar i
anslaget för kommunalekonomisk utjämning. Den sammanlagda förändringen i
anslaget innebär, allt annat lika, en lägre regleringspost enligt dessa beräkningar
för åren 2015–2018. Anslaget kommer att justeras ytterligare vid årsskiftet för
att neutralisera effekten av kommande skatteväxlingar i vissa län. Mer information om anslaget för kommunalekonomisk utjämning finns i EkonomiNytt
17/2014.

I övrigt gäller följande förutsättningar
I samband med varje uppdatering av våra beräkningar publiceras Prognosunderlag Lt 2014–2018 på vår webbplats via nedanstående länk:
www.skl.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx
Genom att i Excelfilen skriva in den egna länskoden, får man beräkningar och
bakgrundsuppgifter för sitt landsting.
I filen prognosunderlag redovisas beräkningar per landsting av skatter och statsbidrag för åren 2014–2018. Från och med det år ett bidrag övergår från att vara
riktat till att bli generellt inordnas motsvarande belopp i prognosunderlaget. På
vår webbplats finns Excelfil med tabell som innehåller vissa riktade statsbidrag
samt regleringar av anslaget för kommunalekonomisk utjämning. Av tabellen
framgår om och när vissa specifika bidrag ingår i prognosen eller inte. Tabellen
återfinns via rubriken Ekonomi/juridik/statistik – Ekonomi – Budget och planering, Statsbidrag, specificering. Underlaget kommer att uppdateras då en mer
detaljerad specifikation av statsbidragen finns tillgänglig.
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Uppdatering av modellen ”Skatter & bidrag”
Landsting som använder modellen Skatter & bidrag, kan ladda ner filen för uppdatering:
• Uppdateringsfil-Lt-18-14.xls
från vår webbplats via Ekonomi/juridik/statistik – Ekonomi – Budget och planering – Skatter och bidrag, landsting. Följ sedan instruktionerna i filen, eller manualen, för att uppdatera modellen efter förutsättningarna i detta EkonomiNytt.
Skillnader jämfört med förra beräkningen (EkonomiNytt 15/2014) beror på:

• Definitiv taxering för inkomster 2013
• Ny skatteunderlagsprognos
• Nytt anslag för kommunalekonomisk utjämning
Beräkningarna bygger i övrigt på 2014 års skattesatser samt att befolkningen i
varje landsting utvecklas i takt med riksprognosen men med hänsyn till historisk
trend.
Observera att tabellen över statsbidrag på blad 7 är inaktuell.

Tidpunkter under 2014 och 2015
Fler tidpunkter än i tabellen nedan finns på vår webbplats skl.se via rubriken
Ekonomi, juridik, statistik / Ekonomi / Ekonomikalendern.
Datum Aktivitet
15 dec SKL publicerar prisindex OPI och VPI
19 dec Vi presenterar Ekonomirapporten. December 2014, inkl. ny skatteunderlags- och
makroprognos.
Vi publicerar definitiva uppgifter om PO-pålägg för år 2015
Vi presenterar internräntan för 2016
dec Vi publicerar cirkulär och EkonomiNytt om redovisningsfrågor
23 feb 2015 Vi publicerar ny skatteunderlagsprognos och MakroNytt 1/2015
februari–mars Budgetdagarna 2015 i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå
2015
prel 5 mars 2015 SCB presenterar kommunernas och landstingens resultat för 2014
april 2015 Regeringen presenterar Vårpropositionen
Finansnätverk, Stockholm
april, v.18 2015 Vi publicerar ny prognos för utjämningssystemen och LSS
prel 29 april 2015 Vi publicerar Ekonomirapporten. April 2015, inkl. ny skatteunderlags- och makroprognos.
maj 2015 Finansdagarna 2015, Stockholm
[sommaruppehåll]
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Har du aktiverat prenumeration från vår nya webbplats? För att säkert få alla våra

nyheter, gå in på www.skl.se och välj Prenumerera på webbinnehåll. Länken
ligger i den grå sidfoten längst ner på sidan.
Under vårt område Ekonomi (under Ekonomi, Juridik, Statistik) finns de senaste
uppdaterade förutsättningarna tillgängliga och där presenteras löpande nyheter
mellan EkonomiNytten.
Frågor om detta EkonomiNytt kan ställas till Måns Norberg (modellen Skatter

& bidrag) 08-452 77 99, Bo Legerius (skatteunderlaget), 08-452 77 34, Derk de
Beer (statsbidrag) 08-452 77 42.
Alla kan nås via e-post på mönstret: fornamn.efternamn@skl.se .
SVERIGES KOMMUNER OCH LANDSTING

Sektionen för ekonomisk analys

Jessica Bylund
Jonas Eriksson

Bilagor

”Prognosunderlag-Lt-2014-2018-18-14.xls”, finns på vår webbplats via följande
länk: www.skl.se/web/Skatteunderlagsprognos.aspx
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