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Definitivt taxeringsutfall för inkomståret 1996 
Skatter och bidrag budgetåren 1998–2000 
Definitivt taxeringsutfall för inkomståret 1996 
Enligt det definitiva taxeringsutfallet för inkomståret 1996 (1997-11-29) ökade 
den beskattningsbara inkomsten i riket med 4,04 procent. Det är 0,13 procen-
tenheter högre än i det preliminära taxeringsutfallet i oktober. 

Medelskattekraften enligt taxeringen uppgår till 101 904 kronor per invånare 
den 1.11.1995. 

Slutavräkning av 1996 och 1997 års skatteinkomster 
Med det definitiva taxeringsutfallet blir den kollektiva slutavräkningen av 
1996 års skatteinkomster minus 202 kronor per invånare den 1.11.1995. Det 
vill säga kommunernas preliminära skatteintäkter för år 1996 var cirka 1,8 
miljarder kronor högre än de som följer av taxeringsutfallet. Slutavräkningen 
regleras i januari 1998. Det definitiva taxeringsutfallet och slutavräkning per 
kommun framgår av bilaga 2. 

Slutavräkningen av 1997 års skatteinkomster blir med det definitiva taxe-
ringsutfallet för år 1996 (4,04 procent) och vår prognos för år 1997 (2,61 pro-
cent) minus 104 kronor per invånare den 1.11.96. Avräkningen för år 1997 
regleras i januari 1999 och är beräknad med hänsyn tagen till regeringens så 
kallade återbetalningsgaranti (se bland annat cirkulär 1997:157). 
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Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag 
I bilaga 1 redovisas kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag för peri-
oden 1998–2000. Slutavräkningarna för tidigare år ingår inte i redovisningen. 

Skillnaderna jämfört med beräkningarna i cirkulär 1997:175 beror på det de-
finitiva taxeringsutfallet, antalet invånare i riket och kommunen den 
1.11.1997, uppdatering av kostnadsutjämningen och en omräkning av det 
åldersrelaterade statsbidraget utifrån ovan nämnda befolkningsuppgifter. 

Beräkningarna utgår från 1997 års skattesatser och länsvisa utdebiteringar, 
utom i de län som vi vet ska skatteväxla med landstinget 1998, Uppsala och 
Jämtland. För dessa redovisar vi två beräkningar, exklusive och inklusive 
skatteväxlingen. 

Uppgifterna för år 1998 bör överensstämma med Statistiska centralbyråns 
slutliga beräkningar av kommunernas bidragsintäkter. Dessa bifogas skatte-
myndigheternas beslut som kommunerna erhåller senast den 20 januari 1998. 

Kostnadsutjämningen 

Förändringarna i kostnadsutjämningen har två orsaker. Den ena är att det 
definitiva taxeringsutfallet påverkar utjämningen för barnomsorg via skatte-
kraftsvariabeln. Den andra och viktigaste förklaringen till skillnaderna mot 
den förra beräkningen är att äldreomsorgsfaktorn har fått en ökad tyngd med 
79 kronor per invånare. Det beror på att Inrikesdepartementet har beslutat att 
kostnaderna för inkontinensartiklar ska ingå i utjämningen för äldreomsorg. 
Kommuner med få äldre får därmed betala till kommuner med många äldre. 

Åldersbaserat statsbidrag 

Det åldersbaserade statsbidraget beräknas utifrån antalet personer i ålders-
grupperna 7–15 år, 16–18 år, 65–74 år, 75–84 år samt 85 år och äldre. För varje 
person i respektive åldersgrupp per den 1.11 året före inkomståret får kom-
munen ett visst antal kronor. 

Bidragens fördelning mellan de olika åldersgrupperna beror på nettokostna-
derna i riket för verksamheterna grund- och gymnasieskola samt äldre-
omsorg. Nettokostnader för respektive åldersgrupp sätts i relation till den 
totala nettokostnaden för ovan nämnda verksamheter. Varje verksamhets 
framräknade andel multipliceras med det totala bidragsbeloppet. Detta be-
lopp slås sedan ut på antalet invånare i respektive ålderskategori. Antalet 
kronor per person för respektive åldersgrupp och år framgår av tabell 1. 
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Tabell 1. Åldersbaserat statsbidrag per person och åldersgrupp 1998 till 2000. 
Kr per personer. 

Åldersgrupp 1998 1999 2000 

  7–15 år 1 139 1 672 2 140 

16–18 år 1 354 1 987 2 544 

65–74 år 154 225 288 

75–84 år 794 1 166 1 492 

85–w år 3 070 4 506 5 768 

 

Räknat i kronor per invånare blir det åldersbaserade bidraget olika för olika 
kommuner beroende på ålderssammansättningen i kommunen. Åldersbidra-
get per kommun framgår av bilaga 3. Beräkningarna bygger på befolknings-
uppgifter från 1 november 1997 både för riket och den enskilda kommunen. 

De kommunvisa belopp som framgår av bilaga 3 för år 1999 och 2000 bygger 
på befolkningen den 1.11.1997. Om kommunen tror att antalet personer i 
dessa åldersgrupper kommer att öka mindre (eller minska) jämfört med riket 
kan man justera ner dessa belopp och omvänt om antalet bedöms öka snab--
bare. 

Disketten ”Skatter och bidrag” 
I beräkningsmodellen ”Skatter och bidrag” behöver följande ändringar göras 
i ”Indatabladet”. 

• Skriv in det definitiva taxeringsutfallet för riket i cellen C19 (900 701,0034 
miljoner kronor). 

• Skriv in det definitiva taxeringsutfallet för kommunen i cellen C20 (i tusen-
tals kronor). Kommunens taxeringsutfall framgår av bilaga 2. 

• Skriv in antalet invånare i riket 1.11.1997 i cellen D26 (8 849 790). 

• Skriv in antalet invånare i kommunen 1.11.1997 i cellerna D29 och D30. An-
tal invånare i kommunen framgår av bilaga 3. 

• Skriv in kommunens justerade värden för det åldersrelaterade generella 
statsbidraget för åren 1998–2000 i cellerna D36–F36. Kommunens värden 
framgår av bilaga 3. 

• Skriv in den definitiva kostnadsutjämningen för år 1998 i cellen D53. 
Kommunens värde framgår av bilaga 1 rad 17. 

• Skriv in den definitiva slutavräkningen på –202 i cellen I25 i bladet ”Totala 
intäkter”. 
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Arbetsgivaravgifter 
Ingen förändring har skett med omdisponeringen av de sociala avgifterna 
från och med 1998 jämfört med regeringens förslag i budgetpropositionen. 
Det innebär att de lagstadgade avgifterna 1998 skall uppgå till 33,03 procent. 
Se bilaga 4. 

Beslut om budgetpropositionen för 1998 
Riksdagen kommer att besluta om utgiftsområde 25 ”Allmänna bidrag till 
kommuner” i budgetpropositionen för 1998 den 16 december. Finansutskot-
tets betänkande är helt i linje med regeringens budgetförslag. Samtliga mot-
ioner är avslagna. 

Viktiga datum under våren 1998 
• Budgetförutsättningar inklusive en uppdatering av disketten ”Skatter och 

bidrag” månadsskiftet januari/februari. 

• Regeringen presenterar vårpropositionen den 14 april. 

• Budgetförutsättningar inklusive preliminär kostnadsutjämning för år 1999 
månadsskiftet april/maj. 

Frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till Herman Crespin tfn 
08–772 41 85, Britta Hagberg tfn 08–772 42 56, Niclas Johansson tfn 08–
772 42 77, Helena Milton tfn 08–772 42 12 eller Clas Olsson tfn 08–772 42 25. 

Samtliga kontaktpersoner på förbundet kan även nås på våra e-post-adresser 
på mönstret: fornamn.efternamn@svekom.se. 

God Jul och Gott Nytt År! 
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