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Preliminärt taxeringsutfall för inkomståret 1995 
Enligt Riksskatteverkets preliminära taxeringsutfall 1996-08-18 för inkomst- 
året 1995 ökade den beskattningsbara inkomsten i riket med 2,01 procent, vilket 
är cirka en procentenhet lägre än tidigare prognoser. 

Medelskattekraften enligt taxeringen uppgår till 97 989 kronor per invånare 
den 1.11.1994. 

Kommunvisa preliminära slutavräkningar av skatter för 1995 enligt taxer-
ingsutfallet redovisas i bilaga. 

Vad avvikelsen mellan de tidigare prognoserna och preliminärt utfall beror 
på kommer att kunna analyseras tidigast i samband med det preliminära 
utfallet i oktober. De deklarationer som vid de preliminära uttagen inte är 
godkända har oftast en helt annan fördelning mellan olika inkomster och 
avdrag än övriga deklarationer.. Därför är det nödvändigt att invänta den 
slutliga taxeringen av de icke godkända, innan en analys av avvikelserna 
mellan prognos och utfall kan göras. 

Nästa taxeringsutfallsprognos från Riksskatteverket kommer den 25 sep-
tember. 

Uppräkningsfaktorerna för 1996 och 1997 kommer att fastställas den 30 au-
gusti i samband med att Riksrevisionsverket publicerar sin budgetprognos. I 
början av vecka 36 återkommer vi med kommunvisa beräkningar av skatter 
och bidrag för budgetåret 1997. Statsbidrag, momsavgift m.m. för 1997 kom
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mer att preciseras i budgetpropositionen den 20 september och kostnadsut-
jämningen preliminärt den 1 oktober. Fullständiga kommunvisa beräkningar 
kommer vi alltså inte att kunna redovisa förrän i månadsskiftet september/ 
oktober. Då kommer även beräkningar för budgetåren 1998 och 1999 att re-
dovisas. 
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