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Definitivt taxeringsutfall för inkomståret 1997  
Skatter och bidrag budgetåren 1999–2001 

Definitivt taxeringsutfall för inkomståret 1997 
Enligt det definitiva taxeringsutfallet för inkomståret 1997 (1998-11-28) ökade 
den beskattningsbara inkomsten i riket med 3,07 procent. Det är 0,16 procent-
enheter mer än i det preliminära taxeringsutfallet i oktober. Jämfört med det 
första preliminära utfallet i augusti är det en ökning med 0,32 procentenheter. 

Medelskattekraften enligt taxeringen uppgår till 104 937 kronor per invånare 
den 1.11.1996. 

Slutavräkningen av 1997 och 1998 års skatteinkomster 
Enligt preliminärt besked från skattemyndigheten i Halmstad blir slutavräk-
ningne av 1997 års skatteinkomster minus 22,14 kronor per invånare den 
1.11.1996 (bilaga 2). Avräkningen regleras i januari 1999 och är beräknad med 
hänsyn tagen till regeringens s.k. återbetalningsgaranti på 2,6 miljarder kro-
nor, vilket vi även tagit hänsyn till i våra tidigare beräkningar (se bl.a. cirku-
lär 1997:157). 

Slutavräkningen för 1998 års skatteinkomster blir plus 3 kronor per invånare 
den 1.11.1997 enligt det definitiva taxeringsutfallet för inkomståret 1997 och 
vår prognos för år 1998. 

Enligt de fastställda uppräkningsfaktorerna (3,55 och 3,37) jämfört med vår 
prognos (3,45 och 4,01) blir slutavräkningen för år 1999 plus 74 kronor per 
invånare den 1.11.1998. 
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Statliga skattemedel tillförs kommunerna 
Finans- och skatteutskotten har tillstyrkt förslaget i budgetpropositionen att 
cirka 1,3 miljarder kronor tillförs kommuner och landsting år 1999 genom att 
den statliga skatten om 200 kronor, som utgår på fysiska personers förvärvs-
inkomst, ska utgöra kommunal inkomstskatt detta år. Riksdagen har be-
handlat och godkänt frågan. 

Enligt utskottsbetänkandena är avsikten att utrymmet för skola, vård och 
omsorg inte ska minskas som en följd av den s.k  Törlingdomen. Av de to-
tala medlen ska 66,5 procent utgöra skatt till kommun och 33,5 procent skatt 
till landsting. Utbetalning kommer att ske i samband med skatteutbetalning-
arna i januari 1999. För kommunerna innebär detta ett belopp på cirka 95 
kronor per invånare den 1.11.1998. Slutavräkning kommer att regleras i janu-
ari 2001. 

Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag 
I bilaga 1 redovisas kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag för perio-
den 1999–2001. Slutavräkningarna för tidigare år liksom de tillfälliga skatte-
medlen om cirka 95 kronor per invånare (Törlingdomen) ingår inte i redovis-
ningen. 

Skillnaderna jämfört med beräkningarna i cirkulär 1998:166 beror på det de-
finitiva taxeringsutfallet, antalet invånare i riket och kommunen den 
1.11.1998, uppdatering av kostnadsutjämningen och en omräkning av det 
åldersrelaterade statsbidraget utifrån ovan nämnda befolkningsuppgifter. 

Beräkningarna utgår också från preliminära skattesatser och länsvisa utdebi-
teringar för år 1999. 

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. Antal kro-
nor per person för respektive åldersgrupp och år framgår av tabell 1 nedan. 
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Tabell 1 Åldersbaserat statsbidrag per person och åldersgrupp 1999 till 2001, 
kronor per person 

Åldersgrupp 1999 2000 2001 

7–15 år 2 298 2 757 2 757 

16–18 år 2 853 3 421 3 421 

65–74 år 306 367 367 

75–84 år 1 587 1 903 1 903 

85–w år  6 161 7 389 7 389 

Räknat i kronor per invånare blir det åldersbaserade bidraget olika för olika 
kommuner beroende på ålderssammansättningen i kommunen. Åldersbi-
draget per kommun framgår av bilaga 3. Beräkningarna bygger på befolk-
ningsuppgifter från 1 november 1998 både för riket och den enskilda kom-
munen. 

Kostnadsutjämningen 

Förändringen i kostnadsutjämningen har två orsaker. Den ena är att det defi-
nitiva taxeringsutfallet påverkar utjämningen för barnomsorg via skatte-
kraftsvariabeln. Den andra är att standardkostnaderna för verksamheterna 
barnomsorg, grundskola, gymnasieskola, äldreomsorg samt individ- och fa-
miljeomsorg har nivåjusterats så att riksgenomsnittet överensstämmer med 
kostnadsnivå för år 1997 enligt räkenskapssammandraget för kommuner 
(RS). 

En kommunvis redovisning av den definitiva kostnadsutjämningen för år 
1999 framgår av bilaga 4. 

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 (928 388,8729 
miljoner kronor) 

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

• Skriv in antalet invånare i riket 1.11.1998 i cellen D26 (8 856 437) 

• Skriv in antalet invånare i kommunen den 1.11.1998 i cellerna D29 och D30. 
Antalet invånare i kommunen framgår av bilaga 3. 

• Skriv in antalet invånare i de olika åldersgrupperna i kommunen den 
1.11.1998 i cellerna D31–D35. Antalet invånare i de olika ålderskategori-
erna i kommunen framgår av bilaga 3. 



SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 1998-12-15 4 

 

• De kommunvisa belopp som framgår av bilaga 1 och 3 för år 2000 och 
2001 bygger på befolkningen den 1.11.1998. För att få disketten att över-
ensstämma med våra beräkningar måste antalet invånare i de olika ål-
dersgrupperna den 1.11.1998 även skrivas in i cellerna E31–F35 och ange 
åldersbidrag enligt ”egen prognos”. 

• Skriv in åldersbidraget per person i de olika åldersgrupperna i cellerna 
D44–F48 (se tabell ovan). 

• Skriv in nivåjusteringen för åren 1999–2001 i cellerna D53–F53. Nivåjuste-
ringen i kronor per invånare framgår av bilaga 1 rad 38. 

• Skriv in 1999 års skattesats och länsvisa utdebitering i cellerna D64–F65. 
Kommunens skattesats och länsvisa utdebiteringen framgår av bilaga 1 
rad 9 respektive 11. 

• Skriv in den definitiva kostnadsutjämningen för 1999 i cellen D72. Kom-
munens bidrag/avgift framgår av bilaga 4. 

Dessutom behöver följande ändringar göras i bladet för ”Totala intäkter”: 

• Ta bort bladets skydd. Detta görs genom att man går längst upp på skär-
men till menyn Verktyg och väljer ”Skydd/Ta bort bladets skydd och på 
frågan om lösenord skriver in kommunen. 

• Skriv in slutavräkningen av 1997 och 1998 års skatteinkomster i cell 
I29–J29. 

• 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 ”Skatter och bidrag” kan ställas till Henrik Berg-
gren tfn 08-772 46 30. 

Redovisning av slutavräkning för år 1997 
För närvarande väljer kommuner att bokföra slutavräkningen enligt tre olika 
metoder.  Slutavräkningen för t.ex. inkomståret 1997 hänförs antingen till år 
1998 eller till år 1999. Den tredje metoden innebär att kommuner redan i bok-
slutet för 1997 valt att bokföra en prognos över inkomstårets slutavräkning, 
den avstämningseffekt av prognosen som uppstår när avräkningen blir känd 
hänförs till år 1998. Vid en tillämpning av denna metod ska alltså även en ny 
prognos över slutavräkningen för inkomståret 1998 bokföras i bokslut för 
1998. 

Rådet för kommunal redovisning har under detta år utrett frågan om vilken 
metod de förordar. Inom någon vecka kommer ett förslag till rekommendat-
ion att skickas på remiss till kommuner, landsting m.fl. Rådet räknar med att 
en slutgiltig rekommendation kan utges under våren 1999, så att den kan 
tillämpas i bokslutet för 1999. Förslaget förordar metoden där en prognos 
över förväntat utfall för inkomstårets slutavräkning bokförs. 
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Det finns således ingen entydig rekommendation om hur slutavräkningen 
ska redovisas i bokslutet för 1998. Innan frågan är färdigbehandlad är det vår 
uppfattning att en kommun i första hand bör välja att tillämpa samma metod 
i bokslutet för 1998 som kommunen använt tidigare år, och i den förutva-
rande uppföljningen av 1998. Den resultatmässiga effekten av att eventuellt 
ändra metod ett kommande år bör i möjligaste mån beaktas i den ekono-
miska planeringen. 

I SCB:s räkenskapssammandrag för 1998 kommer samma metod som förra 
året att tillämpas vilket innebär att slutavräkningen för inkomståret 1997 
hänförs till år 1998. 

För ytterligare kommentarer för denna och andra redovisningsfrågor får vi 
hänvisa till ett kommande cirkulär. Kontaktpersoner är Anders Nilsson tfn 
08-772 42 35 och Annette Borg tfn 08-772 45 86 på sektionen för ekonomi- 
styrning. 

Arbetsgivaravgifter 
Arbetsgivaravgifterna för 1999 framgår av bilaga 5. 

De avtalsenliga premiesatserna gäller för år 1998 med undantag för premie-
satsen för TGL-KL som är fastställd till 0,40 procent för år 1999. Premien be-
räknas utifrån årslönesumman för år 1997. Förhandlingssektionen informerar 
via ”Arbetsgivarnytt” så snart övriga premiesatser är avtalade. 

I cirkulär 1998:163 informerades om det nya kalkylerade PO-pålägget för av-
talspensioner. Eventuella frågor angående PO-pålägget kan ställas till Anders 
Nilsson på sektionen för ekonomistyrning, tfn 08-772 42 35. 

Beslut om budgetpropositionen 
Finansutskottets betänkande över utgiftsområde 25 ”Allmänna bidrag till 
kommuner” i budgetpropositionen för år 1999 bifölls av  Riksdagen den 14 
december. Betänkande var helt i linje med propositionen. Utskottet ställer sig 
även bakom förslaget om ett ytterligare tillskott på 2 miljarder kronor till 
kommuner och landsting från och med år 2001. 

Kommittébetänkande – kostnadsutjämningen 
Den 16 december klocka 14.30 överlämnar Utjämningskommittén sitt betän-
kande till regeringen. Information om betänkandets innehåll samt kommun-
visa beräkningar kommer då att finnas tillgängligt på Kommunförbundets 
hemsida med adressen www.svekom.se och på SK Direkt/Öppna Diskuss-
ioner/Ekonomi alt. Kommunal ekonomi.Vi har också för avsikt att under 
onsdagen skicka ut cirkulär om betänkandets innehåll. 

Kommunförbundet kommer också att under vecka 2 och 3 att informera om 
betänkandet via länsförbunden. 

Remisstiden kommer att vara till den 1 mars 1999.  Samtliga kommuner kan 
inkomma med remissvar. 

http://www.svekom.se/
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Utbetalning av preliminära skatter och bidrag 
Riksskatteverket (RSV) har meddelat om följande utbetalningsdagar av skat-
ter och bidrag under år 1999. Utbetalningsdag är den tredje vardagen efter 
den 17:e i varje månad. Bokföringsdag hos bank- och postgiro är första 
bankdag efter RSV:s utbetalningsdag. Endast Postgirot och SE Banken har 
avtal med RSV. Övriga bankers bokföringsdag kan därför avvika från nedan 
angivna datum. 

Tabell 2. Utbetalningsdagar för preliminära skatter och bidrag 

 Utbetalningsdag Bokföringsdag 

Januari 20 21 

Februari 22 23 

Mars 22 23 

April 21 22 

Maj 20 21 

Juni 22 23 

Juli 21 22 

Augusti 20 23 

September 22 23 

Oktober 20 21 

November 22 23 

December 22 23 

Vad händer under våren 1999? 
• vecka 2 och 3: information om utjämningskommitténs betänkande via 

länsförbunden 

• början av februari: ny prognos över skatter och bidrag för åren 2000–2002 

• mitten av mars: rapporten Kommunernas ekonomiska läge; mars 1999 

• 14 april: regeringen presenterar vårpropositionen 

• april: förbundets konferenser om vårpropositionen 

• början av maj: ny prognos över skatter och bidrag för åren 2000–2002  

• mitten av maj: SCB:s preliminära uppgifter om kostnadsutjämningen för år 
2000 
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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 
08–772 42 12. 

Samtliga kontaktpersoner kan även nås på våra e-post-adresser på mönstret: 
fornam.efternam@svekom.se. 

Vi på finanssektionen önskar Er  

GOD JUL och GOTT NYTT ÅR 

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 
Finanssektionen 

 
 
Helena Milton 

 Britta Hagberg 
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