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Definitivt taxeringsutfall för inkomståret 1999 m.m. 
Enligt Riksskatteverkets (RSV) definitiva taxeringsutfall (2000-11-28) för in-
komståret 1999 ökade den beskattningsbara inkomsten i riket med 5,65 pro-
cent, vilket är en ökning med 0,42 procentenheter jämfört med RSV:s okto-
berprognos. Det slutliga taxeringsutfallet blev således betydligt högre än det 
preliminära, så var även fallet för inkomståret 1998. 

I vårt föregående cirkulär (2000:105) valde vi att redovisa vår prognos av tax-
eringsutfallet vid sidan av det då preliminära taxeringsutfallet (september 
5,13), eftersom vi bedömde att det preliminära utfallet var alltför lågt. Vår 
bedömning var då att taxeringsutfallet skulle öka med 5,7 procent inkomstå-
ret 1999. Medelskattekraften enligt taxeringen uppgår till 115 968 kronor per 
invånare per den 1.11.98. 

Slutavräkning av 1999, 2000 och 2001 års skatte- 
inkomster 
Enligt det definitiva taxeringsutfallet blir slutavräkningen av 1999 års skatte-
inkomster plus 740 kr per invånare den 1.11.1998. Avräkningen regleras i 
januari 2001. Avräkningen blir 45 kronor lägre än den uppskattning vi gjorde 
i vår föregående prognos. Anledningen till att skillnaden nu blir så pass stor 
beror på att avräkningen nu beräknas kommunvis medan uppskattningen 
tidigare gjordes för riket som helhet. Skillnaden förklaras av att de kommu-
ner där taxeringsutfallet ökat mest har lägre skattesats än genomsnittet. 

Slutavräkningen av 2000 års skatteinkomster blir plus 437 kronor per invå-
nare 1.11.1999 enligt det definitiva taxeringsutfallet för 1999 och vår senaste 
prognos för 2000. Med regeringens prognos för år 2000 blir slutavräkningen 
327 kronor per invånare den 1.11.1999. 
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Enligt vår prognos blir slutavräkningen av skatteinkomsterna för år 2001 plus 
338 kronor per invånare den 1.11.2000.  

Redovisning och periodisering av kommunalskatten i 
bokslut 2000 
När kommunalskatten periodiseras i enlighet med Rådet för kommunal re-
dovisnings rekommendation ska slutavräkningen för år 2000 beräknas enligt 
regeringens prognos. 

För år 2000 beräknas slutavräkningen enligt det definitiva taxeringsutfallet 
och fastställd uppräkningsfaktor till 327 kr/inv. 

När Rådets rekommendation tillämpas blir det även aktuellt att i bokslutet 
för 2000 rätta den prognos för 1999 års slutavräkning som gjordes i bokslut 
1999. Den regeringsprognos som kunde användas i bokslut 1999 förutspådde 
att denna slutavräkning skulle komma att uppgå till 641 kr/inv. Enligt det 
definitiva taxeringsutfallet för inkomståret 1999 blir slutavräkning 740 
kr/inv. Mellanskillnaden mellan den prognos som användes i bokslut 1999 
och utfallet ska resultatföras i resultaträkningen i bokslut 2000. Enligt de de-
finitiva taxeringsutfallet för inkomståret 1999 ska således 99 kr/inv. (740–641) 
redovisas som en intäktsökning år 2000. 

Skatteintäkterna år 2000 kommer således att bestå av följande tre delposter: 

1. De preliminära månadsinbetalningarna under året. 

2. Regeringens prognos över kommande slutavräkning för år 2000,  
327 kr/inv. 

3. Rättning av föregående års prognos för slutavräkningen för år 1999,  
plus 99 kr/inv.  

De kommuner som inte bokförde någon prognos över slutavräkningen för 
1999 men som 2000 börjar tillämpa Rådets rekommendation ska resultatre-
dovisa samma belopp som man kommer fram till i uträkningen ovan. Den 
engångseffekt som därutöver kan uppstå på grund av bytet av redovisnings-
princip ska inte redovisas över resultaträkningen utan enbart inom balans-
räkningen. 

I SCB:s räkenskapssammandrag för år 2000 kommer Rådets rekommendation 
att tillämpas. 

Frågor angående redovisningen av slutavräkningen besvaras av Anders 
Nilsson på sektionen för ekonomistyrning, tfn 08–452 76 42. 

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 person i vardera ål-
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dersgrupp 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 
2000:105 beror på befolkningsuppgifter per den 1 november 2000. 

Tabell 1. Åldersbaserat statsbidrag per person och åldersgrupp åren  
2001–2003, kronor per invånare 

Åldersgrupp 2001 2002 2003 

  7–15 år 2 613 2 613 2 613 

16–18 år 3 517 3 517 3 517 

65–74 år 378 378 378 

75–84 år 1 929 1 929 1 929 

85–w år 7 058 7 058 7 058 

 
Nivåjustering 
Underskottet för införandereglerna i utjämningssystemet redovisas under 
rubriken ”nivåjustering”. Underskottet beror framförallt på att införandetil--
läggen är större än införandeavdragen. I år tillkommer även finansieringen 
av den för vissa kommuner justerade inkomstutjämningen (5 kronor per in-
vånare). 

Detta belopp betalas av alla kommuner med ett avdrag i kronor per invånare. 
För år 2001 blir avdraget preliminärt 196 kronor per invånare 1.11.2000. Be-
loppet kan komma att ändras när kostnadsutjämningen för 2001 blir definitiv. 

Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag 
I bilaga 1 redovisas kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag för åren 
2001–2003. I beräkningarna ingår inte: barnomsorgsreformen (150 miljoner) 
samt den statliga skatten (”200-kronan”) som tillförs kommunerna år 2001. 

Nytt från och med denna beräkning är att prognosen för 2000 och 2001 års 
slutavräkningar redovisas. Beräkningarna för 2000 års slutavräkning bygger 
på rådets rekommendation samt vår senaste prognos. Prognosen för 2001 års 
slutavräkning bygger på vår senaste prognos. 

I beräkningarna har inkomstutjämningen justerats för de kommuner där den 
länsvisa skattesatsen överstiger 95 procent av den egna utdebiteringen enligt 
det förslag som riksdagen fattat beslut om (prop. 1999/2000:115). I bilaga 4 
redovisas beräkningarna för de 85 kommuner som berörs. 

Skillnaderna jämfört med beräkningarna i cirkulär 2000:105 beror på det de-
finitiva taxeringsutfallet, uppgifterna om befolkningen per den 1.11.2000 
samt den justerade inkomstutjämningen. 

http://finans.regeringen.se/propositionermm/propositioner/pdf/p19992000_115.pdf
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Som vanligt bygger beräkningarna på att kommunens befolkning och skatte-
underlag ökar i samma takt som i riket samt 2000 års skattesatser. Önskas 
beräkningar utifrån andra förutsättningar kan ni ange dessa via fax 08-
452 72 26 eller e-post: henrik.berggren@svekom.se. 

Definitiv kostnadsutjämning för år 2001 
Statistiska centralbyrån (SCB) beräknar att den definitiva kostnadsutjämning-
en för 2001 kommer redovisas i början av januari. 

Modellverktyget ”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 tu-
sental kronor). Kommunens taxeringsutfall framgår av bilaga 3. 

• Skriv in det definitiva taxeringsutfallet för riket i cellen C19  
(1 027 063,3469 miljoner kronor). 

• Skriv in antal invånare i riket 1.11.2000 i cellen D26. Invånarantalet fram-
går av rad 27 i bilaga 1. 

• Skriv in antal invånare i kommunen 1.11.2000 i cellen D29. Invånarantalet 
1.11.2000 framgår av bilaga 2.  

Välj sedan ”riksprognos” på antalet invånare i bladet ”Totala intäkter”. 

• Skriv in antal invånare 1.11.2000 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 2001–2003 i cellerna 
D44–D48. Åldersrelaterat statsbidrag för olika åldersgrupper framgår av 
tabell 1. 

• Skriv in den preliminära nivåjusteringen för år 2001–2003 i cellen D53–
F53 (196;193 respektive 187 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 1999 i cellen I31 (740 kr/inv.). 

• Skriv in den preliminära slutavräkningen för år 2000 i cellen J31 (437 
kr/inv.).  

För de kommuner som erhåller den justerade inkomstutjämningen enligt bi-
laga 4, måste följande ändringar göras i bladet för ”Totala intäkter” 
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• Ersätt formeln i cellen I14 med den justerade inkomstutjämningen i kro-
nor per invånare för 2001, beloppet framgår i bilaga 4. 

• Ersätt formeln i cellen C14 till följande: 
=(I14*Indata!D29)/1000 

För åren 2002 och 2003 räknas inkomstutjämningen enligt det ordinarie be-
räkningssättet. För att modellen ska klara av att räkna den justerade in-
komstutjämningen behöver modellen göras om. Detta kommer att göras i 
2001 års version. 

Efter att ha gjort ändringen bör skyddet återinföras genom att man på menyn 
Verktyg väljer Skydd/Skydda blad och på frågan om lösenord anger kom-
mun. 

Cirkulär med bilagor via e-post 
Detta cirkulär med bilagor skickas ut till kommunernas ekonomichefer via e-
post. Adresserna som används kommer från vårt register ″Ekonomi/finans″ 
som innehåller samtliga ekonomichefer. Nu finns det även möjlighet för kommu-
nen att ha andra namn i ett parallellt register ″Ekonomer″.  
Meddela ändringar och kompletteringar till Lars Linder via: 
lars.linder@svekom.se eller tfn 08-452 70 22. 

Frågor  
om det definitiva taxeringsutfallet, åldersbidraget, nivåjusteringen och mo-
dellen ”Skatter och bidrag” besvaras av: 
Henrik Berggren på tfn 08-452 77 42, e-post: henrik.berggren@svekom.se,  
Anders Jonsson på tfn 08-452 77 46, e-post: anders.jonsson@svekom.se och  
Siv Stjernborg på tfn 08-452 77 51, e-post: siv.stjernborg@svekom.se.  

Aktuell information om modellen finns på vår hemsida: 
www.svekom.se/ekonomi/finanser/modellen.htm. 
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