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Tabell 6.5 Faktisk och underliggande utveckling av kommunernas
skatteunderlag
Den underliggande utvecklingen 2020 är fel. Den underliggande
utvecklingen ska inte vara 2,9 utan den rätta underliggande utvecklingen
är 3,3.

PROP. 2019/20:1

den antagna ökningen mer dämpad eftersom
antalet ersättningstagare inom vissa arbetsmarknadspolitiska program samtidigt antas
minska.
Kommunal inkomstskatt
Intäkterna från kommunal inkomstskatt 2019
beräknas uppgå till drygt 15 procent av BNP.
Med oförändrade kommunalskatter beräknas
intäkterna ligga kvar på ungefär samma nivå under
resten av prognosperioden (se tabell 6.4).
Det kommunala skatteunderlaget, som främst
består av löner och pensioner, har ökat starkt
under flera år men förväntas mattas av något
framöver (se tabell 6.5). Det beror främst på att
tillväxten i lönesumman bedöms avta. Skatteunderlaget för kommunal inkomstbeskattning
påverkas också av regeländringar. Att den faktiska
utvecklingen antas vara svagare än den underliggande 2018–2020 (se tabell 6.5) beror till
största delen på att skatt för personer över 65 år
har sänkts i flera steg, dels enligt tidigare beslut
och dels genom förslag i denna proposition (se
tabell 6.10). Detta har gjorts genom att ytterligare
höja det förhöjda grundavdraget, vilket påverkar
kommunernas skatteunderlag. Kommunernas
skattebortfall kompenseras via ett höjt generellt
statsbidrag.
Tabell 6.5 Faktisk och underliggande utveckling av
kommunernas skatteunderlag

Skattereduktioner
Skattereduktionerna bedöms totalt sett öka
under prognosperioden (se tabell 6.2), bl.a. till
följd av att skatteunderlaget ökar. Under 2019
påverkas de också av regeländringar. I statens
budget för 2019 infördes ett sjätte jobbskatteavdrag. Skattereduktionen för fackföreningsavgift har avskaffats fr.o.m. den 1 april 2019 och
en skattereduktion för gåvor återinfördes fr.o.m.
den 1 juli 2019. Vidare höjdes taket för
rutavdraget.
Från och med 2020 och framåt höjs
skattereduktionerna ytterligare i och med den i
denna proposition aviserade gröna skattereduktionen för boende i vissa glest befolkade
områden. Dessutom aviseras en skattesänkning i
denna proposition med 3,48 miljarder kronor
2021. Av beräkningstekniska skäl är den
budgeterad som sänkt skatt på förvärvsinkomster. Regeringen avser att återkomma till
riksdagen med den närmare utformningen under
2020.
Tabell 6.6 Skattereduktioner
Miljarder kronor. Utfall 2017, prognos 2018–2022
2017

2018

2019

2020

2021

2022

Allmän
pensionsavgift

-119

-124

-129

-133

-137

-142

Jobbskatteavdrag

-109

-113

-127

-130

-133

-137

-14

-14

-15

-16

-17

-17

-1

-1

-1

Husavdrag

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Faktisk utveckling

4,5

3,6

3,4

2,6

3,2

3,4

Grön skattereduktion
för boende i vissa
glest befolkade
områden

Underliggande utveckling

4,5

4,1

3,7

3,3

3,2

3,4

Fackföreningsavgift

Årlig procentuell förändring. Utfall 2017, prognos 2018–2022

Anm.: Den underliggande utvecklingen av skatteunderlaget är utvecklingen
justerad för regeländringar.
Källor: Skatteverket och egna beräkningar.

Övriga
skattereduktioner
Summa

Statlig inkomstskatt
Intäkterna från statlig inkomstskatt beräknas
sjunka från 1,3 procent av BNP 2018 till
1,2 procent år 2019. Fram t.o.m. 2022 väntas
andelen sjunka ytterligare till 0,9 procent (se
tabell 6.4). Att andelen sjunker 2019 beror på
höjda skiktgränser som genomfördes till följd av
statens budget för 2019. När skiktgränserna höjs
hamnar en lägre andel av inkomsterna över
skiktgränsen, vilket leder till lägre skatteintäkter.
Nivåskiftet 2020 förklaras av förslag i denna
proposition om avskaffande av den övre
skiktgränsen för statlig inkomstskatt (s.k.
värnskatt).

-1

-1

0

-1

-1

-1

-5

-5

-242

-253

-272

-281

-293

-302

Anm.: Beloppen är avrundade och stämmer därför inte alltid överens med
summan. Skattereduktion för fackföreningsavgift infördes den 1 juli 2018 och
togs bort den 1 april 2019. Den uppgår därför endast till 1,3 miljarder kronor
2018 och 0,7 miljarder kronor 2019. I övriga skattereduktioner ingår
skattereduktion för sjuk- och aktivitetsersättning med omkring 0,5 miljarder
kronor per år. Från 2021 ingår i övriga skattereduktioner en skattesänkning på
3,48 miljarder kronor som av beräkningstekniska skäl är budgeterad som sänkt
skatt på förvärvsinkomst. Regeringen avser att återkomma till riksdagen med den
närmare utformningen under 2020.
Källor: Skatteverket och egna beräkningar.

Arbetsgivaravgifter och egenavgifter
Intäkterna från indirekta skatter på arbete
bedöms öka med i genomsnitt 3,0 procent per år
under prognosperioden. Ökningen förklaras i
hög grad av lönesummans tillväxt under motsvarande period. Det innebär en dämpning av
ökningstakten jämfört med de föregående fyra
åren.

86 Obs! Detta rättelseblad ersätter s. 86 i prop. 2019/20:1, Volym 1a.

