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Skatter och bidrag 1997 – preliminära beräkningar 
– samt en framskrivning till 1999 
I cirkulär 1996:121 redovisades den preliminära slutavräkningen av skatter 
för inkomståret 1995 beräknade utifrån Riksskatteverkets preliminära taxe-
ringsutfall (1996-08-18). 

Först i samband med det slutliga taxeringsutfallet i början av december i år 
erhålls den definitiva slutavräkningen av skatter för budgetåret 1995. Avräk-
ningen kommer att regleras vid skatteutbetalningen i januari 1997 och skall 
redovisas i 1996 års bokslut. 

Preliminära skatter och bidrag för 1997 med framskriv-
ning till 1999 
I Riksrevisionsverkets (RRV) budgetprognos (1996-08-30) beräknas uppräk-
ningsfaktorerna för 1996 och 1997 uppgå till 1,0451 respektive 1,0285 eller 
tillsammans 1, 0749. Den sammanlagda uppräkningen som RRV räknade 
med i juni uppgick till 1,0741. Enligt tidigare besked skulle RRV fastställa 
uppräkningsfaktorerna för 1996 och 1997 den 30 augusti. Tidpunkten för 
fastställandet har nu skjutits fram till den 20 september för att de förslag i 
budgetpropositionen som påverkar skatteunderlaget skall kunna beaktas. 
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I de beräkningar vi här redovisar utgår vi från oförändrade statsbidrag 1997 
jämfört med 1996 och använder de uppräkningsfaktorer som RRV nu har 
publicerat. 

Som framgår av cirkulär 1996:121 var vår avsikt att vi nu endast skulle redo-
visa en preliminär beräkning av skatter och bidrag för 1997 eftersom såväl 
uppräkningsfaktorerna, statsbidraget som momsavgiften med all sannolikhet 
kommer att ändras i och med kommande förslag i budgetpropositionen. 
Dessutom kommer nya beräkningar av kostnadsutjämningen att göras till 
månadsskiftet september/oktober. 

Många kommuner har emellertid efterfrågat beräkningar för åren fram till 
och med 1999 med de förutsättningar som idag gäller. Observera alltså att 
såväl totalbelopp som fördelning mellan skatter, bidrag och avgifter kommer 
att förändras i och med nya beräkningar i månadsskiftet september/oktober. 
För framskrivningen till åren 1998 och 1999 har vi utgått från de allmän-
ekonomiska antaganden som låg till grund för det s.k. basalternativet i vår-
propositionen. 

I tabellen nedan redovisas de förutsättningar som ligger till grund för de 
kommunvisa beräkningarna av skatter och bidrag som redovisas i bilaga. 

Uppräkningsfaktorer mm 1995-1999, procentuell utveckling där inte annat 
anges. 

 1995 1996 1997 1998 1999 

Uppräkn.faktor, prel.taxeringsutfall 2,01     

             ”           , RRV aug.-96  4,51 2,85   

             ”           , prel. framskrivning    3,8 4,8 

Befolkning, riket 1.11 året innan 8 811 969 8 838 741 8 845 008 8 854 737 8 864 477 

Medelskattekraft, kronor per inv. 97 989 102 098 104 933 108 801 113 898 

Generellt statsbidrag, kronor per inv.   5 147 5 132 5 138 

Momsavgift, kronor per invånare   1 621 1 648 1 676 

Konsumentprisindex,  
årsgenomsnitt *) 

2,9 1,2 1,8 2,0 2,0 

Nettoprisindex, årsgenomsnitt 1,6 0,3 0,5 1,8 1,8 

Basbelopp, kronor 35 700 36 200 36 300**) 36 800 37 400 

*) Ny definition fr.o.m. 1995. Årsgenomsnitt 1995 enligt äldre definition 2,5. 

**) Fastställt 
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Disketten ”Skatter och Bidrag” 
I vår Excel-modell ”Skatter och bidrag”, som många kommuner använder, 
behöver följande ändringar göras i ”Indatabladet” för att beräkningarna ska 
baseras på de i detta cirkulär angivna förutsättningarna:  

• Skriv in den procentuella utvecklingen på riksnivå av det preliminära 
taxeringsutfallet i cellerna B8 och B9 (2,0086). 

• Skriv in den procentuella utvecklingen av det egna preliminära taxerings-
utfallet i cellen B13. Observera att man måste välja ”Egen prognos” för 
”Eget skatteunderlag” i beräkningarna. 

• Skriv in de nya uppräkningfaktorerna i cellerna C8–F8 (4,51; 2,85; 3,8; 4,8) 

• Skriv in ny befolkningsutveckling i riket i cellerna D18–F18 (0,0709; 0,11; 
0,11) 

• Skriv in ny NPI-prognos i cellerna D33–F33 (0,5; 1,8; 1,8) 

I modellen har vi ännu inte gjort de förändringar som behövs för att visa 
effekten av förslaget om minskat generellt statsbidrag för de kommuner som 
höjer skatten 1997 och/eller 1998. Tillsvidare kan man lägga in halva den 
tänkta skattehöjningen, även om fördelningen mellan skatter och bidrag blir 
fel. 

Nya beräkningar 
Som nämnts ovan kommer vi först i slutet av september att redovisa en ny 
prognos för kommande budgetår. De nu lämnade beräkningarna är endast 
en framskrivning med nu gällande regler. 
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