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Skatter och bidrag 1996 
Riksdagen har nu beslutat att förslagen om de nya systemen för kostnads- och 
inkomstutjämning, det nya systemet med mervärdeskattekonton samt det nya 
generella statsbidraget skall gälla från och med 1 januari 1996. 

Uppräkningsfaktorer för åren 1995 och 1996 

Enligt taxeringsutfallet för inkomståret 1994 ökade den beskattningsbara in-
komsten i riket med 4,91 procent. Uppräkningsfaktorerna för åren 1995 och 1996 
är nu fastställda. År 1995 bedöms skatteunderlaget öka med 2,88 procent och år 
1996 med 4,39 procent eller sammantaget 7,40 procent för de båda åren. 

De fastställda uppräkningsfaktorerna är lägre än vad både vi och RRV räknade 
med i höstas. Det beror till stor del på att den av staten antagna lönesummeut-
vecklingen för 1995 och 1996 är nedjusterad. 

Problemen med uppräkningsfaktorerna vad avser prognoserna och tidpunkten 
för fastställandet kommer att tas upp till diskussion med finansdepartementet 
efter årsskiftet. 

 1994 1995 1996 

Uppräkningsfaktor, utfall resp. fastställd 4,91  2,88 4,39 

                   ”            , cirk 1995:164  4,0 4,5 

                   ”            , RRV okt 1995  3,76 4,63 

Medelskattekraft, utfall resp. fastställd 96 900 98 826 102 852 

              ”             , cirk 1995:164 96 839 99 849 103 952 

              ”             , RRV okt 1995  99 608 103 881 



SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 1995-12-22 2 

 

Slutavräkning för 1994 och delavräkning för 1995 

I bilaga 1 redovisas slutavräkningen av skatter och bidrag för år 1994. Den enda 
skillnaden i dessa beräkningar jämfört med de i cirkulär 1995:178 är att det slut-
liga taxeringsutfallet för inkomståret 1994 nu är inlagt. 

I bilaga 2 redovisas delavräkningen av skatter för 1995. Skillnaderna  jämfört 
med uppgifterna i cirkulär 1995:178 är dels taxeringsutfallet för inkomståret 1994 
och dels den fastställda, lägre, uppräkningsfaktorn för 1995. 

Skatter och bidrag för 1996 

I bilaga 3, som endast sänds till ekonomikontoren, redovisas kommunvisa be-
räkningar av skatteintäkter, utjämningsbidrag/avgift och statsbidrag. Förutsätt-
ningarna för beräkningarna är följande: 

• Det slutliga taxeringsutfallet för inkomståret 1994. 

• De fastställda uppräkningsfaktorerna för 1995 och 1996. 

• Kommunens folkmängd den 1 november 1995. 

• Den till skattemyndigheten inrapporterade utdebiteringen för 1996 samt den 
länsvisa skattesatsen som används i inkomstutjämningen 1996. 

• SCB:s slutliga beräkning av kostnadsutjämningen. 

• SCB:s slutliga beräkning av införandetillägg och införandeavdrag. 

• På rad 19 redovisas SCB:s slutliga beräkning av det generella statsbidraget 
per invånare inklusive faktorn för nivåjustering av statsbidraget (61 kronor 
per invånare). Observera att ökningen av statsbidraget pga konstruktionen 
med ”Ludvikamomsen” inte ingår på rad 19. 

• På rad 25 särredovisas den ökning av det generella statsbidraget som utgår 
som ersättning för den av riksdagen beslutade avgiften till staten för finan-
siering av ”Ludvikamomsen”. Både avgiften (som inte redovisas i bilagan) 
och ökningen av det generella statsbidraget uppgår till 1 614 kronor per 
invånare 1996.  

Basbeloppet för 1996 

Basbeloppet för 1996 är fastställt till 36 200 kronor. För beräkning av pensions-
grundande inkomst, pensionspoäng samt avgiftstak för allmän egenavgift upp-
går basbeloppet till 36 800 kronor. För beräkning av folkpension, ATP och sär-
skilt grundavdrag uppgår basbeloppet till 35 476 kronor. (Se vidare cirkulär 
1995:221.) 

Medelutdebiteringen 1996 

Enligt preliminära uppgifter uppgår den totala medelutdebiteringen 1996 till 
31,65 (+0,15). Kommunernas utdebitering höjs med 0,95 till 21,15 där skatteväx-
lingen svarar för största delen av höjningen. Medelutdebiteringen för kommuner 
som ingår i landsting (alla utom Gotland, Göteborg och Malmö) höjs med 1,03 
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till 20,25. Landstingens utdebitering sänks med 0,88 till 10,17 och församlingar-
nas höjs med 0,01 till 1,18. 

Redovisning av skatter och bidrag från och med 1996 

Av bilaga 4 framgår hur skatter, utjämningsbidrag/avgifter och statsbidrag re-
dovisas i kontoklass 8 från och med 1996. 

Frågor angående redovisningen besvaras av Anneli Lagebro tfn 08-772 42 45 
och Anders Nilsson tfn 08-772 42 35. 

Kommunal ekonomi i balans (Ds 1995:57) 

Kommunförbundets yttrande över betänkandet Kommunal ekonomi i balans 
(Ds 1995:57) bifogas. (bilaga 5). Frågor besvaras av Andreas Hagnell tfn 08-
772 45 50. 

 

I slutet av januari avser vi att göra en ny bedömning av skatteunderlagsutveck-
lingen för inkomståren 1995–1999.  

Frågor angående detta cirkulär besvaras av Britta Hagberg tfn 08-772 42 56, 
Niclas Johansson tfn 08-772 42 77 och Helena Milton tfn 08-772 42 12. 
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