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Preliminära skatter och statsbidrag för år 1999 
I detta cirkulär redovisar vi preliminärt taxeringsutfall för inkomståret 1997, 
fastställda uppräkningsfaktorer för åren 1998 och 1999, preliminär slutavräk-
ning av 1997 och 1998 års skatteinkomster och preliminär kostnadsutjämning 
för år 1999 enligt Statistiska centralbyrån. 

Preliminärt taxeringsutfall 
Enligt Riksskatteverkets (RSV) preliminära taxeringsutfall 1998-09-18 för in-
komståret 1997 ökade den beskattningsbara inkomsten i riket med 2,85 pro-
cent, vilket är 0,10 procentenheter mer än RSV:s föregående prognos. 

Medelskattekraften enligt taxeringen uppgår till 104 706 kronor per invånare. 

Uppräkningsfaktorer för åren 1998 och 1999 
Regeringen har fastställt uppräkningsfaktorerna för åren 1998 och 1999 till 
3,55 respektive 3,37 procent eller totalt 7,04 procent. Detta är totalt 0,36 pro-
centenheter lägre än den bedömningen vi gjort i vår senaste prognos (cir-
kulär 1998:147). Medelskattekraften för år 1999 blir med de fastställda upp-
räkningsfaktorerna 111 977 kronor per invånare. 

Budgetpropositionen kommer att presenteras den 13 oktober. Eftersom det är 
valår i år får uppräkningsfaktorerna ändras, dock senast en vecka efter fram-
lagd budgetproposition. 
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Slutavräkning av 1997 och 1998 års skatteinkomster 
Enligt det preliminära taxeringsutfallet blir slutavräkningen av 1997 års 
skatteinkomster minus 77 kronor per invånare den 1.11.1996. Avräkningen 
regleras i januari 1999 och är beräknad med hänsyn tagen till regeringens så 
kallade återbetalningsgaranti (se bland annat cirkulär 1997:157). 

Slutavräkningen av 1998 års skatteinkomster blir minus 46 kronor per invå-
nare den 1.11.1997 enligt det preliminära taxeringsutfallet för inkomståret 
1997 och enligt vår senaste prognos för 1998 (cirkulär 1998:147). 

Enligt de fastställda uppräkningsfaktorerna och enligt vår prognos (cirkulär 
1998:147) blir slutavräkningen av 1999 års skatteinkomster plus 74 kronor per 
invånare den 1.11.1998. 

Rådet för kommunal redovisning kommer troligen i början av november 
med ett utkast till rekommendation som avser redovisningen av slutavräk-
ningen för år 1999. Utkastet kommer att skickas på remiss till kommunerna. 

Kostnadsutjämningen 
Statistiska centralbyrån (SCB) har gjort en ny preliminär beräkning av kost-
nadsutjämningen för bidragsåret 1999. Kommunens utfall framgår av bilaga 
1, rad 14. 

Jämfört med den beräkningen som gjordes i april har SCB nu uppdaterat 
skattekraften i utjämningen för barnomsorg och gymnasieskolans program-
valsfaktor. Dessutom är kostnadsutvecklingen för olika verksamheter upp-
daterad. För kommunerna i Skåne har också kostnadsutjämningen för kol-
lektivtrafiken förändrats med anledning av de överenskommelser som träf-
fats mellan kommunerna och landstinget i det nybildade länet. Denna för-
ändring påverkar dock inte utfallet för övriga kommuner och landsting. 

Det slutliga utfallet av kostnadsutjämningen för år 1999 kommer att faststäl-
las under december månad. Det som återstår att uppdatera är skattekraften 
enligt 1998 års slutliga taxeringsutfall och definitiv styckkostnad enligt bok-
slut 1997. 

Inkomstutjämningen 
I SCB:s preliminära redovisning av inkomstutjämningen är beloppet för det 
invånarrelaterade generella statsbidraget 200 miljoner kronor lägre för 
kommunerna och 200 miljoner kronor högre för landstingen än vad förbun-
den räknar med. Skillnaden hänför sig förmodligen till omfördelningen av 
EU-avgiften 1998. En avstämning kommer att göras inför de definitiva be-
räkningarna för inkomstutjämningen. Som framgår av bilaga 1 räknar vi fort-
farande med totalbeloppet 54 734 miljoner kronor för kommunerna eller 
6 181 kronor per invånare. 
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Disketten ”Skatter och bidrag” 
I beräkningsmodellen ”Skatter och bidrag” behöver följande ändringar göras 
i ”Indatabladet”: 

• Skriv in de fastställda uppräkningsfaktorerna för 1998 och 1999 i cellerna 
C8–D8 (3,55; 3,37). 

• Skriv in det preliminära taxeringsutfallet för riket i cellen C19 
(926 338,8011) 

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

• Skriv in den preliminära kostnadsutjämningen för 1999 i cellen D72. 
Kommunens utfall framgår av bilaga 1, rad 14. 

I modellen beräknas slutavräkningen för året 1997 och 1998 efter den ge-
nomsnittliga utdebiteringen för landets kommuner. Det preliminära taxe-
ringsutfallet för inkomståret 1997 visar att skatteunderlagsutvecklingen har 
varit sämre i kommuner med hög utdebitering än i kommuner med låg utde-
bitering. Det medför att återbetalningen för åren 1997 och 1998 bör bli större 
än vad som följer av modellen. Således behöver följande ändring göras i bla-
det för ”Totala intäkter”: 

• Ta bort bladets skydd. Detta görs genom att man går längst upp på skär-
men till menyn Verktyg och väljer Skydd/Ta bort bladets skydd och på 
frågan om lösenord skriver in kommun. 

• Skriv in slutavräkningen av 1997 och 1998 års skatteinkomster i cell 
I29–J29 (–77 och –46 kr/inv.). 

• Efter att ha gjort ändringen bör skyddet återinföras genom att man på 
menyn Verktyg väljer Skydd/Skydda blad och på frågan om lösenord 
anger kommun. 

Övrigt 
• Den 13 oktober presenteras budgetpropositionen 

• Den 21 oktober kommer nytt preliminärt taxeringsutfall 

• Ekonomikonferenser om ”Nya Pensionsavtalet och Bokslutsfrågor 1998” 
den 3 november i Stockholm, den 5 november i Göteborg, den 12 novem-
ber i Lund och den 17 november i Luleå 

• I början av december kommer det slutliga taxeringsutfallet 

• Under december månad kommer den definitiva uppgiften för 1999 års 
kostnadsutjämning 

• Under december månad beslutar riksdagen om budgetpropositionen. 
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Frågor med anledning av detta cirkulär kan ställas till Herman Crespin tfn 
08–772 41 85, Britta Hagberg tfn 08–772 42 56 och Helena Milton tfn 
08–772 42 12 

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

SVENSKA KOMMUNFÖRBUNDET 
Finanssektionen 
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Bilagor 

Bilaga 1: Skatter och bidrag 1999–2001 (kommunspecifik; endast till ekono-
mikontoren) 

Bilaga 2: Preliminärt taxeringsutfall och slutavräkning för år 1997 
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