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Preliminärt taxeringsutfall för inkomståret 1996 
Enligt Riksskatteverkets preliminära taxeringsutfall 1997-10-17 ökade den 
beskattningsbara inkomsten i riket år 1996 med 3,91 procent. Det är 0,05 pro-
centenheter högre än i det preliminära taxeringsutfallet i september. 

Medelskattekraften enligt taxeringen uppgår till 101 777 kronor per invånare 
den 1.11.1995. 

Slutavräkning av 1996 och 1997 års skatteinkomster 
Med det preliminära taxeringsutfallet blir den kollektiva slutavräkningen av 
1996 års skatteinkomster minus 227 kronor per invånare den 1.11.1995. Det 
vill säga kommunernas preliminära skatteintäkter för år 1996 var cirka          2 
miljarder kronor högre än de som följer av taxeringsutfallet. Slutavräkningen 
regleras i januari 1998. Preliminärt taxeringsutfall per kommun och slutav-
räkning framgår av bilaga 2. 

I september förra året fastställde Riksrevisionsverket (RRV) uppräkningsfak-
torerna för 1996 och 1997 till 4,51 respektive 2,65. I samband med att rege-
ringen i oktober upphävde och höjde uppräkningsfaktorerna till 4,78 respek-
tive 3,33 utlovades även att en för kommunerna negativ slutavräkning för 
1997 bara skall utgå om utfallet understiger RRV:s uppräkningsfaktorer. Det 
preliminära taxeringsutfallet (3,91 procent) och vår prognos för år 1997 enligt 
cirkulär 1997:165 (2,61 procent) ger sammantaget en skatteunderlagsökning 
som är lägre än RRV:s prognos. Därför blir slutavräkningen för 1997 med 
denna prognos minus 130 kronor per invånare den 1.11.1996. Slutavräk-
ningen för år 1997 regleras i januari 1999. 
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Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag 
I bilaga 1 redovisas kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag för peri-
oden 1998-2000. Slutavräkningarna för tidigare år ingår inte i redovisningen. 

Jämfört med beräkningarna i cirkulär 1997:165 är det bara taxeringsutfallet 
som är ändrat. 

Som vanligt bygger beräkningarna på att kommunens befolkning och skat-
teunderlag ökar i samma takt som i riket. Önskas beräkningar utifrån andra 
förutsättningar kan ni ange dessa via fax 08-772 42 87. 

Disketten ”Skatter och bidrag” 
I beräkningsmodellen ”Skatter och bidrag” behöver följande ändringar göras 
i ”Indatabladet” på grund av det nya taxeringsutfallet. 

• Skriv in det preliminära taxeringsutfallet för riket i cellen C19                 
(899 579,5147 miljoner kronor). 

• Skriv in det preliminära taxeringsutfallet för kommunen i cellen C20 (i tu-
sentals kronor). Kommunens senaste taxeringsutfall framgår av bilaga 2. 

• Skriv in den nya slutavräkningen på -227 i cellen I25 i bladet ”Totala 
intäkter”. 

Frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till Herman Crespin tfn 
08-772 41 85, Britta Hagberg tfn 08-772 42 56, Niclas Johansson tfn 08-
772 42 77, Helena Milton tfn 08-772 42 12 eller Clas Olsson tfn 08-772 42 25. 

Samtliga kontaktpersoner på förbundet kan även nås på våra e-post-adresser 
på mönstret: fornamn.efternamn@svekom.se. 
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