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Preliminärt taxeringsutfall för inkomståret 1999
Enligt Riksskatteverkets preliminära taxeringsutfall 2000-08-16 för inkomståret 1999 ökade den beskattningsbara inkomsten i riket med 5,02 procent.
Detta är 0,14 procentenheter mindre än vad vi och Landstingsförbundet bedömde i maj (cirkulär 2000:51).
Medelskattekraften enligt taxeringen uppgår till 115 281 kronor per invånare
1.11.1998.

Slutavräkning av 1999 och 2000 års skatteintäkter
Enligt det preliminära taxeringsutfallet blir slutavräkningen av 1999 års skatteinkomster plus 602 kronor per invånare den 1.11.1998. Avräkningen regleras i
januari år 2001.
Enligt en rekommendation från Rådet för kommunal redovisning bör avräkningarna periodiseras (se cirkulär 2000:8). Med den av regeringen i september 1999 fastställda uppräkningsfaktorn för år 1999 blir delavräkningen enligt
rådets rekommendation för detta år plus 641 kronor per invånare 1.11.1998
och slutavräkningen minus 39 kronor per invånare 1.11.1998.
Enligt det preliminära taxeringsutfallet för inkomståret 1999 och enligt vår
senaste prognos för 2000 (cirkulär 2000:51) blir slutavräkningen av 2000 års
skatteinkomster plus 270 kronor per invånare den 1.11.1999. I avvaktan på
regeringens nya uppräkningsfaktor för år 2000 kan denna avräkning även
behandlas som delavräkning enligt rådets rekommendation.
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Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag
I bilaga 1 redovisas kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag för åren
2001–2003.
Skillnaderna jämfört med beräkningarna i maj (cirkulär 2000:51) beror på det
preliminära taxeringsutfallet och den reviderade befolkningsprognosen utifrån
kommunernas och rikets invånarantal per den 30 juni 2000. Dessutom är det generella statsbidraget minskat med 15 miljoner kronor 2001 och 17 miljoner kronor
åren 2002 och 2003 jämfört med beräkningarna i maj månad. Dessa pengar ingick
i de s.k. vårdmiljarderna men är avsatta för hantering av anslaget.
Skatteunderlagsökningen för åren 2000–2003 är enligt vår prognos från i våras.
I beräkningarna ingår inte slutavräkningarna för tidigare år, den statliga inkomstskatten på 200 kronor per invånare som tillförs kommunerna år 2001
samt de ofördelade generella statsbidragen åren 2002 (410 miljoner kronor)
och 2003 (550 miljoner kronor).
I beräkningarna av inkomstutjämningen för åren 2001 till 2003 har vi inte beaktat de förslag om förändringar för att eliminera de negativa marginaleffekterna, som riksdagen ska ta ställning till inom kort. Detta kommer att
beaktas först i Statistiska centralbyråns (SCB) beräkningar i oktober.
Som vanligt bygger beräkningarna på att kommunernas befolkning och skatteunderlag ökar i samma takt som i riket samt på 2000 års utdebitering. Önskas beräkningar utifrån andra förutsättningar kan Ni ange dessa via fax 08772 42 87 eller via e-post.
I tabellen nedan redovisas förutsättningarna som ligger till grund för de
kommunvisa beräkningarna av skatter och bidrag enligt bilaga 1.
Tabell 1. Skatteunderlagets utveckling m.m. åren 1999–2003
Procentuell förändring där inte annat anges
1999
Uppräkningsfaktor, prel. tax. utfall
, fastställd

5,13

5,10

”

, cirkulär 2000:51

5,16

6,42

, proc. förändring

2001

2002

2003

5,02

”

Befolkning, riket 1.11 året innan
”

2000

4,50

4,32

4,23

8 856 437 8 862 311 8 875 924 8 889 383 8 904 429
0,0751

0,0663

0,1536

0,1516

0,1693

122 600

127 921

133 245

138 647

6 137

5 915

6 145

6 162

6 242

635

761

759

758

757

1 970

2 080

2 121

2 168

2 207

Medelskattekraft, kr/inv.
enligt prel. tax. utfall

115 281

enligt fastställda uppräkn.fakt.

112 206

enligt cirkulär 2000:51

121 206

Generella statsbidrag
invånarrelaterade
åldersrelaterade i genomsnitt
Momsavgift, kronor per invånare
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Disketten ”Skatter och bidrag”
I beräkningsmodellen ”Skatter och bidrag” behöver följande ändringar göras
i ”Indatabladet” på grund av taxeringsutfallet och befolkningsutvecklingen.


Skriv in följande formel i cellen B9: =OM(B11>0;B11;5,16)



Skriv in det preliminära taxeringsutfallet för riket i cellen C19
(1 020 976,4479).



Skriv in det preliminära taxeringsutfallet för kommunen i cellen C20
(i tusental kronor). Kommunens taxeringsutfall framgår av bilaga 2.



Riksprognosen för kommunens befolkning i modellen stämmer inte med den
i bilaga 1. Det beror på att vi i bilagan har utgått från kommunens befolkning
per den 30 juni i år. För att få samma intäkter i modellen som i bilaga 1 skriver ni in vår framskrivning av kommunens befolkning (rad 2 i bilaga 1) i cellen D30–F30. Välj sedan ”Egen prognos” för antalet invånare.



Skriv in vår nya prognos för befolkningsökningen mellan 1.11.2000 och
1.11.2002 i cellerna D25 (0,1536), E25 (0,15163) och F25 (0,16926).



Skriv in korrigerade statsbidrag i cellerna D40 (54543), E40 (54772) och F40
(55582).

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 de preliminära slutavräkningarna för åren 1999 och 2000 i cellerna
I31 och J31 (602 respektive 270 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.

Övrigt
• Den 10 september fastställs momsavgiften för år 2001.
• Budgetpropositionen kommer att överlämnas till riksdagen den 20 september. I samband därmed fastställer regeringen uppräkningsfaktorerna
för åren 2000 och 2001.
• Den 20 september kommer nytt preliminärt taxeringsutfall.
• I månadsskiftet september/oktober kommer en ny skatteunderlagsprognos från oss.
• Senast den 1 oktober ska Statistiska centralbyrån redovisa en ny preliminär beräkning av 2001 års kostnads- och inkomstutjämning.
• Den 18 oktober kommer nytt preliminärt taxeringsutfall.

3

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET

2000-08-22

• Utjämningskommittén och Expertgruppen, vilka båda ser över det kommunala utjämningssystemet, ska innan november månads utgång lämna
sina slutrapporter.
• Riksdagen kommer troligen att behandla propositionen om vissa kommunala ekonomiska frågor (prop. 1999/2000:115) i november månad.
• I början av december kommer det slutliga taxeringsutfallet.
• Under december månad kommer definitiva uppgifter för 2001 års kostnadsutjämning.
Frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till Henrik Berggren tfn
08–772 46 30, Britta Hagberg tfn 08–772 42 56 och Anders Jonsson tfn 08–
772 44 94. Samtliga kontaktpersoner kan även nås på våra e-post-adresser:
fornamn.efternamn@svekom.se.
På vår hemsida, www.svekom.se, under verksamhetsområde ekonomi, finns
våra cirkulär tillgängliga samma dag som de postas.
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