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Skattekronor och medelskattekraft enligt 
1990 års taxering 
Preliminära uppgifter 
Skattekronor and Tax Capacity According to the 1990 Assessment 
Preliminary Data 

Motsvarande uppgifter för år 1989 har redovisats i Statistiska meddelanden O 16 SM 8901. 

Sammanfattning 
Medelskallekraften enligt 1990 års taxering har av statistiska centralbyrån preliminärt beräknats 
till 731,82 skattekronor per invånare. Jämfört med föregående års taxering innebär det en ök-
ning med 11,5 procent. 

Den kommunalt beskattningsbara inkomsten i riket (exklusive det för riket gemensamma 
taxeringsdistriktet) uppgår till 622 612 miljoner kronor eller 6 226 miljoner skattekronor enligt 
en prognos framtagen av riksskatteverket i augusti. (Prognosen är senare korrigerad för upp-
täckta fel. Här redovisas dock okorrigerade värden.) Från föregående års taxering är det en 
ökning med drygt tolv procent. Beskattningsbar inkomst är kommunalt taxerad inkomst 
minskad dels med ett grundavdrag på maximalt 10 000 kronor, dels, i förekommande fall, med 
ett extra avdrag för nedsatt skatteförmåga. Den beskattningsbara inkomsten utgör också 
skatteunderlag för slutavräkning mot utbetalda förskott på kommunal-, landstings- och försam-
lingsskall under år 1989 samt skatteunderlag för beräkning av förskott på skatt för år 1991. 

Det enligt ovan beräknade skalleunderlaget för förskott ligger till grund för beräkningen av 
den preliminära medelskattekraften. Definitiva värden på medelskattekraften fastställs i de-
cember och ligger då till grund för de slutliga beräkningarna av 1991 års skatteutjämnings-
bidrag vid brist på skattekraft till kommuner och landsting. 

Denna preliminära beräkning av skatteunderlag och medelskattekraft bygger på värden från 
såväl granskade som ogranskade deklarationer. När uppgifterna togs fram förelåg taxerings-
beslut beträffande 71 procent av antalet deklarationer på A-längden (fysiska personer). Uppgif-
terna från resterande deklarationer korrigeras med ledning av tidigare erfarenheter. 
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Uppgifternas kvalitet 
Granskningen av årets deklarationer skall vara avslutad den 31 oktober. Underlaget för den prelimi-
närt beräknade medelskattekraften togs fram i mitten av augusti. Andelen deklarationer för vilka det 
förelåg taxeringsbeslut var 71 procent av hela antalet på A-längden. Värdena för de inte fastställda 
deklarationerna utgör i större eller mindre grad en prognos av det slutliga utfallet. Dessa deklarationer 
kan delas in i följande kategorier: 

1. årets deklarationer som har registrerats hos skattemyndigheten men ännu inte fastställts. Felkäl-
lan består alltså här av de ändringar som senare kommer att göras av taxeringsmyndigheten. 

2. årets deklarationer som ännu inte är registrerade. En prognos har istället grundats på föregående 
års deklaration. Orsaken ti1l att årets deklaration inte registrerats, kan vara att man vid den maskinella 
granskningen funnit någöt fel i deklarationen eller att någon deklaration inte lämnats i år. 

3. någon deklaration har inte registrerats vare sig i år eller i fjol, men man vet - eller tror sig veta -
att skattepliktigt belopp borde ha deklarerats. Det kan tex vara så att kontrolluppgift lämnats, eller att 
preliminärskatt har inbetalts. 

I prognosen har värdena för de ogranskade deklarationerna korrigerats eller uppskattats med hjälp 
av erfarenheter från tidigare år. 

Följande korrigeringar har gjorts av deklarationer avseende fysiska personer på A-längden: 

Kategori 
Deklarationen är registrerad 
men inte fastställd: 

Löntagare 
Övriga 

Deklarationen är inte 
registrerad: 

Taxering från föregående 
år finns 
Taxering för föregående 
år saknas 

Korrigering 

Registrerat värde höjs med 1,4 % 
Registrerat värde höjs med 3,2 % 

Föregående års värde höjs med 9 ,3 % 
Belopp enligt kontrolluppgift 
minskat med grundavdrag används 

Definitioner av vissa använda begrepp 
A-längd. Omfattar fysiska personer och oskifta dödsbon. 
Medelskattekraft. Medelskattekraften beräknas utifrån skatteunderlaget för beräkning av förskott 
som dividerats med antalet invånare i riket vid taxeringsårets ingång. Medelskattekraften skall 
definitivt fastställas senast den 31 december. Uppgiften används av länsskattemyndigheterna för 
beräkning av tillskott av skatteunderlag och skatteutjämningsbidrag till kommuner och landsting vid 
brist på skattekraft. En preliminär beräkning av medelskattekraften skall redovisas senast den 25 
augusti och ligga till grund för preliminära beräkningar av tillskott av skatteunderlag till kommuner 
och landsting. 
Skatteunderlag. Skatteunderlaget består av den till kommunal inkomstskatt taxerade inkomsten 
minskad med dels ett grundavdrag på maximalt 10 000 kronor, dels, i förekommande fall , med ett 
extra avdrag för nedsatt skatteförmåga. Skatteunderlaget beräknas i skattekronor, dvs den beskatt-
ningsbara inkomsten i kronor divideras med hundra. Den kommunala inkomsttaxeringen omfattar 
endast inkomsttagare på A-längden, dvs fysiska personer och oskifta dödsbon. Kommunal taxering av 
juridiska personer (B- och C-längderna) upphörde helt from 1987 års taxering. Dessförinnan hade 
den del av juridiska personers skatteunderlag som kommuner, landsting och församlingar fått tillgo-
doräkna sig, successivt trappats av. 
Tillskott av skatteunderlag. För kommuner och landsting med lågt eget skatteunderlag beräknas 
enligt vissa regler ett tillskott av skatteunderlag. Detta utgör underlag för skatteutjämningsbidragen. 

Summary 
This report presents preliminary data on taxable income related to the income year of 1989 according 
to the 1990 assessment, specified by counties. The table contains information on the number of skatte-

kronor (1 skattekrona= 100 kronor taxable income) and percentage change for private individuals, i.e 
the "A-längd". The report also presents preliminary values of the mean tax capacities, i.e mean values 
of skattekronor per inhabitant. 



Tabell Skatteunderlag och skattekraft enligt preliminära uppgifter från 1990 
års taxering til l kommunal inkomstskatt, länsvis 
Bas is of ta xa tion a nd ta x capa city, by counties. Preliminary data 

Län 

1 

Stockholms 
Uppsa l a 
Söderma nlands 
Östergötlands 
Jönköpings 

Kronobergs 
Kalmar 
Gotlands 
Blekinge 
Kristianstads 

Malmöhus 
Hallands 
Göteborgs o Bohus 
Älvsborgs 
Skaraborgs 

Värmlands 
Örebro 
Västmanlands 
Kopparbergs 
Gävleborgs 

Västernorrlands 
Jämtlands 
Västerbottens 
Norrbottens 

Hela riket 

Skatt e und e r l ag 
för för s kott 

1000 - tal 
skatte-
kronor 

1) 

2 

1 447 771 
190 146 
177 855 
275 430 
208 120 

116 674 
153 77 8 

33 301 
98 261 

187 610 

557 6~!0 
168 616 
559 028 
298 3 33 
178 058 

189 470 
190 610 
184 086 
193 653 
198 256 

182 432 
86 287 

16 7 577 
183 147 

För-
ändr 
fr fg 
år, % 

3 

12,6 
13 ,8 
12,9 
12,2 
12, 1 

12,8 
12,1 
10,1 
12,1 
13,4 

12,7 
13,4 
11, 7 
11,5 
12,1 

11, 6 
12,7 
12,5 
12,6 
11, 8 

12,1 
12,1 
11, 8 
11,5 

6 226 12 0 12,4 

Skattekraft 

Antal 
skatte-
kronor 
per inv 
2) 

An-
del 
i % 

4 5 

888,40 121 
718,24 98 
701,98 96 
689,43 94 
678,82 93 

660,71 90 
641,91 88 
585,88 80 
655,25 90 
654,48 89 

722,90 
6 71, 89 
759,89 
681,88 
648,55 

670,99 
702,00 
717, 66 
675,53 
687,85 

700,35 
640,17 
669,95 
696,80 

99 
92 

104 
93 
89 

92 
96 
98 
92 
94 

96 
87 
92 
95 

731,82 100 

Tillskott 
av skatte-
underlag 

1000-tal 
skatte-
kronor 

3) 

6 

3 079 
9 986 

10 800 
28 000 
20 365 

18 216 
28 818 
16 490 
20 051 
26 662 

27 866 
18 849 
19 370 
29 141 
27 997 

35 857 
26 064 
13 262 
40 810 
35 210 

40 7 04 
39 277 
59 249 
71 339 

667 462 

Totalt skatte-
und e rlag 
(kol 2 + kol 6) 

1000-tal 
skatte-
kronor 

7 

1 450 850 
200 132 
188 656 
303 430 
228 485 

134 890 
182 596 

49 791 
118 313 
214 272 

585 486 
187 465 
578 398 
327 473 
206 055 

225 327 
216 674 
197 348 
234 462 
233 465 

223 136 
125 564 
226 826 
254 485 

För-
ändr 
fr fg 
år, ¾ 

8 

12,6 
13,2 
12,3 
12,4 
12,6 

12,7 
12,6 
12,4 
12,1 
12,4 

12,6 
13,1 
12,0 
12,1 
12,9 

12,3 
12,4 
12,6 
12,7 
12,0 

11, 8 
12,4 
13,1 
12,3 

6 893 582 12,5 

1) Skatteunderlag för beräkning av förskott på kommunal skatt under år 1991, 
skatteunderlag för slutavräkning mot utbetalda förskott under 1989 samt 
kommunalt beskattningsbar inkomst taxeringsåret 1990. 

2) För "Hela riket" anges den preliminärt beräknade medelskattekraften. 
3) Summa tillskott av skatte nderlag för ingående kommuner. 
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Årsbok för Sveriges kommuner 1990 
är ett måste för alla dem som be-
höver en grundläggande in-
formation om den kommunala 
sektorn och dess olika delar. 
Uppgifterna i årsboken är huvud-
sakligen av ekonomisk art, tex 
skatteunderlag och skattesatser, 
utgifter och inkomster, men även 
andra uppgifter av mer allmän 
karaktär ingår, tex aktuella upp-
gifter om folkmängd . För att 
underlätta jämförelser redovisas 
många av uppgifterna som rela-
tionstal. 

Utöver tabeller med redovisning 
för enskilda kommuner och 
enskilda landsting finns det också 
många tabeller på riks- och läns-
nivå, ofta med tidsserier. 

För kyrkokommunernas del ingår 
förutom uppgifter för enskilda 
församlingar också en, jämfört 
med föregående år, utökad redo-
visning för de olika stiften. 

Årsbok för Sve . k r19es 
ommuner 1990 I 

: 

#) 
1J1rma11 ca11Allftl, 

Du kan teckn a en stående orda och 
därigenom erhålla årsboken 
snabbt och bekvämt varje år. Du 
kan när som hels t avbryta Din 
stående order! 

SCB, Distributionen, 
tfn 019-176800 . 

r-~---------------~-------------------
1 Beställning r----7 I Moms, frak t och exp.avg,f\ m går I a ngivna priser J J 

I Port,>- :!, Årsbok för Sveriges kommuner 1990 l__ _ 
l kostar 210 kr, best nr 001. 

H ä rmed teckna s ståe nde order O på ........ anta l ex 

H ä rmed bestä ll er jag ..... .. ... . ex 

1 X u m n/För ct1:1g 

Ctdt! ! ni ngsad rese 

._ -
· Pos t nummer Orlnamn 

Ev re ft! rcn s/be ti l:llli.l rc Tcldon 
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