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Definitivt taxeringsutfall för inkomståret 1998 m.m.
Enligt Riksskatteverkets (RSV) definitiva taxeringsutfall (1999-11-30) för inkomståret 1998 ökade den beskattningsbara inkomsten i riket med 4,72 procent, en ökning med 0,55 procentenheter jämfört med RSV:s förra prognos
(1999-10-13).
Medelskattekraften enligt taxeringen uppgår till 109 852 kronor per invånare
1.11.1997.

Slutavräkning av 1998, 1999 och 2000 års skatteinkomster
Enligt det definitiva taxeringsutfallet blir slutavräkningen av 1998 års skatteinkomster plus 259 kronor per invånare den 1.11.1997. Avräkningen regleras i
januari år 2000.
Slutavräkningen av 1999 års skatteinkomster blir plus 591 kronor per invånare den 1.11.1998 enligt det definitiva taxeringsutfallet för inkomståret 1998
och vår senaste prognos för 1999 (cirkulär 110 och 116). Med regeringens
prognos för år 1999 blir slutavräkningen plus 641 kronor per invånare den
1.11.1998.
Enligt vår prognos blir slutavräkningen av skatteinkomsterna för år 2000
plus 115 kronor per invånare den 1.11.1999.

Åldersrelaterat statsbidrag
Det åldersrelaterade statsbidraget är en del av det generella statsbidraget till
kommunerna. Kommunernas bidrag beräknas utifrån antalet personer i åldersgrupperna 7–15, 16–18, 65–74, 75–84 samt 85 år och äldre. För varje per-
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son i vardera åldersgrupp per den 1 november året före inkomståret får
kommunen ett visst antal kronor. Antal kronor per person för respektive åldersgrupp och år framgår av tabell 1. Skillnaderna jämfört med beräkningarna i cirkulär 1999:119 beror på befolkningsuppgifter per den 1 november
1999.
Tabell 1. Åldersbaserat statsbidrag per person och åldersgrupp,
åren 2000–2002, kronor per invånare
Åldersgrupp

2000

2001

2002

7–15 år

2 690

2 690

2 690

16–18 år

3 418

3 418

3 418

65–74 år

381

381

381

75–84 år

1 946

1 946

1 946

85–w år

7 126

7 126

7 126

Nivåjustering
Underskottet för införandereglerna i utjämningssystemet redovisas under
rubriken ”nivåjustering”. Underskottet beror framförallt på att införandetillläggen är större än införandeavdragen. Detta belopp betalas av alla kommuner med ett avdrag i kronor per invånare. För år 2000 blir avdraget 181 kronor per invånare 1.11.1999.

Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag
I bilaga 1 redovisas kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag för åren
2000–2002. Slutavräkningarna för tidigare år, den statliga skatten (”200kronan”) som tillförs kommunerna åren 2000–2001 samt de ofördelade tillskotten av statsbidrag för åren 2001 och 2002 ingår som vanligt inte i redovisningen.
Skillnaderna jämfört med beräkningarna i cirkulär 1999:125 beror på det definitiva taxeringsutfallet och uppgifterna om befolkningen per den 1.11.1999.
Beräkningarna bygger på att kommunens befolkning och skatteunderlag
ökar i samma takt som i riket samt på 1999 års utdebiteringar.
Önskas beräkningar utifrån andra förutsättningar kan ni ange dessa via fax
08-772 42 87.

Definitiv kostnadsutjämning för år 2000
Statistiska centralbyrån (SCB) brukar i december månad göra en definitiv
beräkning av nästkommande års kostnadsutjämning. SCB har emellertid
upptäckt vissa felaktigheter i de förvärvsfrekvenser som användes i de preliminära beräkningarna i september.
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Arbetsmarknadsstyrelsen arbetar med att få fram rätt uppgifter. Arbetsmarknadsstyrelsen beräknar dock inte vara klar med rättelsen förrän i januari
månad år 2000. Därför kommer inte SCB att göra definitiva beräkningar nu i
december utan först i januari nästa år.

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


Skriv in det definitiva taxeringsutfallet för kommunen i cellen C20 (i tusental kronor). Kommunens taxeringsutfall framgår av rad 6 bilaga 1.



Skriv in det definitiva taxeringsutfallet för riket i cellen C19 (972 165,5629
miljoner kronor).



Skriv in antal invånare i riket 1.11.1999 i cellen D26. Invånarantalet framgår av rad 25 i bilaga 1.



Skriv in antal invånare i kommunen 1.11.1999 i cellen D29. Invånarantalet
1.11.1999 framgår av rad 1 i bilaga 1.



Skriv in antal invånare 1.11.1999 i de olika åldersgrupperna i cellerna
D31–D35. Antalet invånare i de olika åldersgrupperna framgår av bilaga
2. Välj sedan ”egen prognos” på åldersbidrag i bladet ”Totala intäkter”.



Skriv in de nya åldersrelaterade statsbidragen för år 2000–2002 i cellerna
D44–D48. Åldersrelaterat statsbidrag för olika åldersgrupper framgår av
tabell 1.



Skriv in den nya nivåjusteringen för år 2000–2002 i cellen D53–F53
(181;194 respektive 193 kr/inv.).

Dessutom måste följande ändring göras i bladet för ”Totala intäkter”:


Ta bort bladets skydd. Detta görs genom att man går längst upp på skärmen till meny Verktyg och väljer Skydd/Ta bort bladets skydd och på
frågan om lösenord skriver in kommun.



Skriv in slutavräkningen för år 1998 i cellen I29 (259 kr/inv.).



Skriv in den preliminära slutavräkningen för år 1999 i cellen J29 (591
kr/inv.).



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 beräkningsmodellen kan ställas till Henrik Berggren tfn 08772 46 30 och Herman Crespin tfn 08-772 41 85.

Redovisning av skatteintäkter
Rådet för kommunal redovisning har nu beslutat att ge ut sin rekommendation om hur kommunalskatten ska periodiseras. Rekommendationen anger att
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kommunalskatten senast från och med år 2001 ska periodiseras i enlighet
med huvuddragen i Rådets utkast till rekommendation. Det innebär att
kommunerna själva avgör vilket av åren 1999, 2000 eller 2001 de finner lämpligt att anpassa redovisningen till den nya rekommendationen.
I korthet innebär rekommendationen att en kollektiv prognos för redovisningsårets slutavräkning ska bokföras i boksluten. Den prognos som ska användas ska bygga på regeringens uppräkningsfaktor. Om rekommendationen exempelvis ska tillämpas i bokslutet för år 1999 uppgår prognosen för
slutavräkningen för år 1999 till 641 kronor per invånare i kommunen den
1.11.1998.
Rekommendationen anger också att det år då kommunen byter till den nya
redovisningsprincipen ska den resultatmässiga engångseffekt som uppstår
på grund av bytet inte redovisas över resultaträkningen.
Antag att rekommendationen ska tillämpas i bokslutet för år 1999 och att
kommunen i bokslutet för år 1998 tillämpat principen att slutavräkningen för
år 1997 hänförts till år 1998. Engångseffekten uppgår då till 26 kronor per
invånare den 1.11.1997 vilket är prognosen för slutavräkningen av 1998 års
skatteinkomster beräknad med regeringens uppräkningsfaktor för år 1998
som fastställdes i september 1998 (1,0355). Slutavräkningen för 1998 är nu
känd och uppgår till 259 kronor per invånare. Skillnaden mellan den definitiva slutavräkningen och prognosen – 233 kronor per invånare – ska resultatredovisas i bokslutet för år 1999. I balansräkningen bokförs 26 kronor per
invånare direkt mot det egna kapitalet.
Den kommun som i bokslut 1998 tillämpat principen att slutavräkningen för
år 1996 hänförts till år 1998 och avser att tillämpa den nya rekommendationen från och med 1999 ska även betrakta slutavräkningen för år 1997, minus
22,14 kronor per invånare den 1.11.1996, som en engångseffekt som bokförs
direkt mot det egna kapitalet i bokslutet för 1999. Observera att återbetalningsgarantin ingår i denna slutavräkning med ett belopp motsvarande plus
207 kronor per invånare den 1.11.1996. En del kommuner kan ha bokfört
detta som statsbidrag.
Rekommendationen kommer att skickas ut till kommuner och landsting före
årsskiftet. I samband därmed kommer även ett detaljerat exempel att presenteras som beskriver hur den löpande bokföringen av kommunalskatten samt
hur hantering/bokföring av engångseffekten kan läggas upp.
I SCB:s räkenskapssammandrag för år 1999 kommer inte den nya rekommendationen att tillämpas. I likhet med tidigare år kommer kommunalskatten att periodiseras enligt principen att slutavräkningen för 1998 hänförs till
år 1999.
Frågor angående Redovisningsrådets rekommendation besvaras av Anders
Nilsson på sektionen för ekonomistyrning tfn 08-772 42 35.
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Vad händer våren 2000?
januari 2000

definitiv uppgift för 2000 års kostnadsutjämning

januari–februari 2000

ny prognos över skatter och bidrag för åren 2001–
2003

mars 2000

Kommunernas ekonomiska läge – våren 2000

13 april 2000 (prel.)

regeringen presenterar vårpropositionen

april 2000

konferenser med anledning av vårpropositionen

slutet av april 2000

preliminära uppgifter om kostnadsutjämningen för
år 2001

april–maj 2000

ny prognos över skatter och bidrag för åren 2001–
2003

våren 2000

Finansdag, förmodligen i Stockholm

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 08772 42 12.
Samtliga kontaktpersoner kan även nås på våra e-post-adresser på mönstret:
fornamn.efternamn@svekom.se.
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