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Preliminärt taxeringsutfall för inkomståret 1994, prognos 
för avräkningarna 1994 och 1995 samt för skatte- och 
bidragsintäkter 1996 
Enligt Riksskatteverkets (RSV) preliminära taxeringsutfall 1995-08-13 för 
inkomståret 1994 ökade den beskattningsbara inkomsten i riket med 4,82 
procent, vilket är knappt en procentenhet högre än tidigare prognoser. 

Medelskattekraften enligt taxeringen uppgår till 968,11 skattekronor per 
invånare (beräknat utifrån antalet invånare den 1.11.1993).  

I vår senaste prognos (cirkulär 1995:98) bedömde vi att skatteunderlaget 
skulle öka med 3,85 procent 1995 och 3,20 procent 1996. Med dessa uppräk-
ningar och en nedreviderad befolkningsprognos för invånarantalet 1.11.1995 
blir medelskattekraften för budgetåret 1996 1025,20 skattekronor per invå-
nare. Enbart det ändrade invånarantalet höjer den uppräknade medelskatte-
kraften med 2,39 skattekronor per invånare. 

I bilagorna 1 och 2 redovisas kommunvisa beräkningar för slutavräkningen 
1994 respektive delavräkningen 1995.  Slutavräkningen baseras på det pre-
liminära taxeringsutfallet för inkomståret 1994. Delavräkningen 1995 baseras 
på det preliminära taxeringsutfallet samt på skatteunderlagsprognosen för 
1995 enligt cirkulär 1995:98 (3,85 procent). 

Till ekonomikontoren skickas även kommunspecifika beräkningar av skatter 
och bidrag för 1996. Beräkningarna grundas på förslaget i kompletterings-
propositionen om inkomst- och kostnadsutjämning ( beräkningar enligt Ds 
1995:22) samt dels på de uppräkningsfaktorer som redovisades i cirkulär 
1995:98 och dels på Riksrevisionsverkets (RRV) preliminära uppräkningsfak-
torer. RRV fastställde den 15 augusti de preliminära uppräkningsfaktorerna 
för 1995 och 1996 till 3,70 respektive 4,58.  

Beräkningarna grundas också på nya befolkningsuppgifter per den 30.6.1995. 
På riksnivå räknas detta invånarantal upp med 0,11 procent till den 1.11.1995. 
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Vi har använt samma uppräkning för enskilda kommuner. Vidare har 1995 
års skattesatser använts utan hänsyn till eventuella skatteväxlingar 1996.  

Statistiska Centralbyrån kommer den 10 september att redovisa slutavräk-
ningen av bidraget för 1994 motsvarande sifferkolumn 6 i bilaga 1. För 1996 
kommer SCB samtidigt att redovisa preliminära tillägg och avdrag för in-
komst- och kostnadsutjämningen, generellt statsbidrag samt införandetillägg 
respektive avdrag, allt enligt regeringens förslag i kompletteringspropositio-
nen. SCB kommer att använda sig av RRV:s preliminära uppräkningsfaktorer 
av skatteunderlaget för 1995 och 1996, 3,70 respektive 4,58. Vidare kommer 
SCB att använda sig av befolkningsuppgifterna per den 30.6.1995. 

Kostnadsutjämningen kommer i SCB:s beräkningar att uppdateras ytterligare 
ett år jämfört med beräkningarna i kompletteringspropositionen. Upp-
gifterna avseende kostnadsutjämningen och även införandetillägg respektive 
avdrag kommer därför att avvika från uppgifterna i bilaga 3.  

Nästa taxeringsutfall från RSV kommer den 20 september. I slutet av sep-
tember återkommer vi med en ny skatteunderlagsprognos för åren 1995-1998.     
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Bilaga: 1 Slutavräkning för skatter och bidrag 
             2 Delavräkning för 1995 av skatter 
             3 Skatter och bidrag 1996 ( endast ekonomikontoren)  
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