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Beräknat extra avdrag för nedsatt skatteförmåga för 
folkpensionärer avseende 1989 års inkomster samt ändrade 
regler för beräkning av statlig inkomstskatt m m 
 
Vi översänder här nya tabeller för beräkning av extra avdrag för 
nedsatt skatteförmåga för folkpensionärer med utgångspunkt i 
beräknad folkpension för år 1989. Tabellerna kan användas av 
kommunerna vid inkomst- och skatteberäkningen för bl a 
folkpensionärer inom äldreomsorgen. 
 
I cirkuläret ger vi också information om riksdagens beslut om 
slopande av det s k avgiftsfria året vid sjukhusvård för 
pensionärer med hel ålderspension och för utförsäkrade 
förtidspensionärer fr o m 1989-01-01 samt hur detta beslut 
påverkar reglerna om avgiftsuttag av pensionärer vid boende på 
servicehus med helinackordering (ålderdomshem). Se sidan 47. 
 
Cirkuläret innehåller även information om beräkning av statlig 
inkomstskatt, statlig fastighetsskatt, regler för beräkning av 
extra avdrag för nedsatt skatteförmåga, tabell för uträkning av 
statlig inkomstskatt samt tabeller för uträkning av statlig 
förmögenhetsskatt och för beräkning av intäkt av en- och 
tvåfamiljsfastighet. 
 
För inkomståret 1989 gäller helt nya regler för minskning 
(jämkning) av extra avdrag för nedsatt skatteförmåga vid 
förmögenhetsinnehav. Den särskilda beräkningsregeln för 
värdering av fastighet har i samband därmed också ändrats. Se 
särskild information härom i detta cirkulär. 
 
Beloppet för extra avdrag vid kapitalinkomster är även för 
inkomståret 1989 1 600 kr per person. Make får inte utnyttja 
andra makens extra avdrag. Se även rubriken "Avdrag vid 
kapitalinkomster" beträffande regler för avdrag för 
förvaltningskostnader! 
 
Information om den statliga fastighetsskatten för bl a 
schablonbeskattade villor (småhus) för inkomståret 1989 ges 
under rubriken "Statlig fastighetsskatt". 
 
Basbeloppet har fastställts till 27 900 kr för år 1989. 
 
Skatteskalan för beräkning av statlig inkomstskatt har ändrats 
för inkomståret 1989. Tabeller för beräkning av statlig 
inkomstskatt för år 1989 finns intagna i detta cirkulär. 
 



Den statliga inkomstskatten är uppdelad i två delar, 
grundbelopp och tilläggsbelopp. För den som har inkomst över 
den s k brytpunkten begränsas det skattemässiga värdet på 
underskottsavdrag. 
 
För inkomståret 1989 är brytpunkten 150 000 kr före 
grundavdrag på 10 000 kr. Efter avdrag för grundavdraget blir 
beloppet 140 000 kr. 
 
Basenheten vid 1990 års taxering (inkomståret 1989) är 10 000 kr. 
Den statliga inkomstskatten utgörs av summan av grundbelopp 
och tilläggsbelopp. 
 
Såväl det kommunala som det statliga grundavdraget är för år 
1989 10 000 kr. 
 
Tabellen för uträkning av statlig förmögenhetsskatt är 
densamma som föregående år. 
 
Sambeskattningen av makars B-inkomster har upphört och i 
samband därmed slopades även rätten att utnyttja andra 
makens realisationsförluster, underskottsavdrag, övriga 
allmänna avdrag och förlustavdrag. 
 
Ett fast skattebelopp på 100 kr påförs alla, som har 
beskattningsbar inkomst. Detta har redan beaktats i tabellerna 
för 
uträkning av statlig inkomstskatt. 
 
Sedan reglerna om beskattning i utbokommun slopades 
beskattas all inkomst i hemortskommunen. 
 
Information om begränsningsregeln finns på sidan 2. 
 
För de fall där det finns svårigheter för kommunen att beräkna 
skatten och därmed avgiften kan det vara lämpligt att använda 
sig av preliminärt avgiftsbeslut. 
 
Inkomst- och skatteberäkningarna i de preliminära 
avgiftsbesluten kan sedan stämmas av mot taxeringen, när 
uppgifter om taxerad inkomst för inkomståret föreligger. 
Eventuella avvikelser i förhållande till de preliminära 
avgiftsbesluten kan därefter korrigeras av kommunen. 
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