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Preliminära skatter och statsbidrag för åren
1999–2001
I detta cirkulär redovisar vi preliminärt taxeringsutfall för inkomståret 1997,
preliminär slutavräkning av 1997 och 1998 års skatteinkomster samt effekterna av regeringens budgetproposition för år 1999 (se cirkulär 1998:162).

Preliminärt taxeringsutfall
Enligt Riksskatteverkets (RSV) preliminära taxeringsutfall 1998-10-16 för inkomståret 1997 ökade den beskattningsbara inkomsten i riket med 2,91 procent, vilket är 0,06 procentenheter mer än RSV:s föregående prognos.
Medelskattekraften enligt taxeringen uppgår till 104 771 kronor per invånare.
På grund av det preliminära taxeringsutfallet revideras vår skatteunderlagsprognos för 1998. Vår reviderade uppräkningsfaktor för 1998 blir 3,446, vilket
är 0,011 procentenheter mer en vår tidigare prognos (se cirkulär 1998:147).

Slutavräkning av 1997 och 1998 års skatteinkomster
Enligt det preliminära taxeringsutfallet blir slutavräkningen av 1997 års
skatteinkomster minus 64 kronor per invånare den 1.11.1996. Avräkningen
regleras i januari 1999 och är beräknad med hänsyn tagen till regeringens så
kallade återbetalningsgaranti på 2,6 mdkr, vilket vi också tagit hänsyn till vid
våra tidigare beräkningar (se bland annat cirkulär 1997:157).
Slutavräkningen av 1998 års skatteinkomster blir minus 30 kronor per invånare den 1.11.1997 enligt det preliminära taxeringsutfallet för inkomståret
1997 och enligt vår reviderade prognos för 1998.
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Enligt de fastställda uppräkningsfaktorerna och enligt vår prognos blir
slutavräkningen av 1999 års skatteinkomster plus 119 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 slutavräkningen för år 1999. Utkastet kommer att skickas på remiss till kommunerna.
Frågor med anledning av redovisningsrådet och dess rekommendationer
ställs till Anders Nilsson, tfn 08-772 42 35 på sektionen för ekonomistyrning.

Uppräkningsfaktorer och generella statsbidrag
De av regeringen fastställda uppräkningsfaktorerna för 1998 och 1999 (3,55
respektive 3,37) förändras inte.
Förslaget i regeringens budgetproposition (se cirkulär 1998:162) att reducering av basbeloppet för beräkning av pensioner upphör år 1999 ingår i regeringens beräkning av uppräkningsfaktorer. På grund av detta förslag minskar det invånarrelaterade statsbidraget med 378 miljoner kronor år 1999 och
med 72 miljoner kronor från och med år 2000 jämfört med statsbidragen enligt vårpropositionen.
Till följd av förslaget revideras vår egen skatteunderlagsprognos för åren
1999 och 2000 jämfört med vår tidigare prognos (se cirkulär 1998:147). Våra
reviderade uppräkningsfaktorer blir 4,014 respektive 3,89.
Som vi angett i cirkulär 1998:162 så aviserar regeringen för år 2001 en höjning
av de generella statsbidragen med 2 000 miljoner kronor sammantaget för
kommuner och landsting. Någon precisering av bidraget görs dock inte i
budgetpropositionen. Vi har därför inte i våra beräkningar av kommunernas
skatter och bidrag för år 2001 tagit hänsyn till denna höjning.

Statliga skattemedel tillförs kommunerna
Regeringen föreslår att den statliga inkomstskatten på 200 kronor, som alla
med förvärvsinkomst betalar, för år 1999 istället ska utgöra en kommunal
inkomstskatt. En preliminär utbetalning till kommuner och landsting med
1 330 miljoner kronor ska göras i januari 1999 (se cirkulär 1998:162). Utbetalningen ska göras med ett enhetligt belopp per invånare 1.11.1998. Kommunerna får 66,5 procent eller 884 miljoner kronor och landstingen 33,5 procent
eller 446 miljoner kronor.
Med den befolkningsprognos som nu föreligger kommer utbetalningen i januari att uppgå till 100 kronor per invånare för kommunerna. Tillskottet ingår
emellertid inte i våra kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag för 1999.

Kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag
I bilaga 1 redovisas kommunvisa beräkningar av skatter och bidrag för åren
1999–2001. I beräkningarna ingår reduceringen av statsbidragen som följer av
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regeringens budgetproposition för 1999. Slutavräkningen för tidigare år ingår
inte i redovisningen.
Skillnaderna jämfört med beräkningarna i september (cirkulär 1998:158) beror på det nya preliminära taxeringsutfallet, de justeringar som gjorts i skatteunderlagsprognosen samt på de ändrade statsbidragen för åren 1998–2001
till följd av budgetpropositionen (1998/99:1).
Som vanligt bygger beräkningarna på att kommunernas befolkning och
skatteunderlag ökar i samma takt som i riket samt på 1998 års länsvisa utdebiteringar. Önskas beräkningar utifrån andra förutsättningar kan ni beställa
dessa hos Marcus Holmberg via e-post eller tfn 08-772 44 78, alternativt ange
dessa via fax 08-772 42 87.

Disketten ”Skatter och bidrag”
I beräkningsmodellen ”Skatter och bidrag” behöver följande ändringar göras
i ”Indatabladet”:
• Skriv in Kommunförbundets reviderade prognos till uppräkningsfaktorer
för åren 1998–2000 i cellerna C9–E9 (3,446; 4,014; 3,89).
• Skriv in det preliminära taxeringsutfallet för riket i cellen C19
(926 917,2428)
• Skriv in det preliminära taxeringsutfallet för kommunen i cellen C20 (i
tusental kronor). Kommunens taxeringsutfall framgår av bilaga 2.
• Skriv in det nya invånarrelaterade statsbidraget för åren 1999–2001 i cellerna D40–F40(54 356; 55 632; 55 812).
Dessutom behöver följande ändringar göras i bladet för ”Totala intäkter”:
• Ta bort bladets skydd. Detta görs genom att man går längst upp på skärmen till menyn Verktyg och väljer Skydd/Ta bort bladets skydd och på
frågan om lösenord skriver in kommunen.
• Skriv in slutavräkningen av 1997 och 1998 års skatteinkomster i cell
I29–J29
• 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.
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Övrigt
• Ekonomikonferenser om ”Nya pensionsavtalet och Bokslutsfrågor 1998”
den 3 november i Stockholm, den 5 november i Göteborg, den 12 november 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.
• Den 16 december planerar riksdagen besluta om budgetpropositionen.
• I mitten av december planerar Kommunala utjämningsutredningen att
lämna sitt betänkande om revideringar av utjämningssystemet för remiss
till kommunerna och landstingen.
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:
förnamn.efternamn@svekom.se.
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