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Kommunalskatterna
2011
OE0101
I denna beskrivning redovisas först allmänna och legala uppgifter om undersökningen samt dess syfte och historik. Därefter redovisas undersökningens innehåll
och tillförlitlighet samt hur den genomförs och hur man kan ta del av resultaten.
Genom att klicka på en rubrik i innehållsförteckningen kommer man direkt till
aktuellt avsnitt.
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A

Administrativa uppgifter

A.1

Ämnesområde

Ämnesområde:
A.2

Statistikområde

Statistikområde:
A.3

Offentlig ekonomi

Kommunernas finanser

SOS-klassificering

Tillhör (SOS)
För undersökningar som ingår i Sveriges officiella statistik gäller särskilda regler
när det gäller kvalitet och tillgänglighet, se Förordningen om den officiella
statistiken (2001:100)
A.4

Statistikansvarig

Myndighet/organisation:
Postadress:
Besöksadress:
Kontaktperson:
Telefon:
Telefax:
E-post:

A.5

Statistikproducent

Myndighet/organisation:
Postadress:
Besöksadress:
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SCB
701 89 Örebro
Klostergatan 23
Monica Leonardsson, Hans Björklund
019 - 17 62 81, 019- 17 64 48
019 - 17 63 05
fornamn.efternamn@scb.se
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Telefon:
Telefax
E-post:
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Monica Leonardsson, Hans Björklund
019 - 17 62 81, 019-17 64 48
019 - 17 63 05
fornamn.efternamn@scb.se

Uppgiftsskyldighet

Skattemyndigheternas – och indirekt SCB:s – insamling av uppgifter om de
kommunala skattesatserna görs med stöd av bestämmelser i Lagen (1965:269)
med särskilda bestämmelser om kommuns och annan menighets utdebitering av
skatt, m.m., med senaste ändring enligt SFS 2004:774.
A.7

Sekretess

I myndigheternas särskilda verksamhet för framställning av statistik gäller
sekretess enligt 24 kap. 8 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400).
Alla uppgifter som ingår i statistikgrenen Kommunalskatterna är offentliga.
A.8

Gallringsföreskrifter

Uppgifterna lagras på ADB-medium.

A.9

EU-reglering

Ingen särskild EU-reglering finns.
A.10

Syfte och historik

Den årliga statistiken över kommunala skattesatser och skatteunderlag baseras på
administrativa uppgifter från Skatteverket. Statistiken gör det möjligt att följa
utvecklingen över tiden av de centrala variablerna kommunal skattesats och
kommunalt skatteunderlag. Uppgifterna erbjuder också goda möjligheter att
studera förekomsten av regionala skillnader.
Uppgifter om skattesats och skatteunderlag används också i andra sammanhang,
t.ex. som administrativt underlag för beräkningar i olika system för kommunal
utjämning eller som bakgrundsinformation vid presentation av resultat från andra
undersökningar.
A.11

Statistikanvändning

Statistiken skall bl.a. belysa de kommunala skattesatsernas utveckling, regionalt
och över tiden, följa utvecklingen av det kommunala skatteunderlaget samt även
erbjuda en grundläggande information om folkmängd etc. för olika kommunala
enheter enligt senast kända indelning. Uppgifterna används inom departement,
myndigheter, organisationer och massmedia som underlag för bedömningar och
beskrivningar av utvecklingen inom den kommunala sektorn. Inom SCB används uppgifterna om skattesatser och skatteunderlag som underlag för jämOE0101_BS_2011
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förelser mellan kommuner och grupper av kommuner, för utjämningsberäkningar
samt som allmän bakgrundsinformation.

A.12

Uppläggning och genomförande

Statistiken bygger på uppgifter om kommunala skattesatser för år 2011 samt
skatteunderlag enligt 2010 års taxering som SCB får från Skatteverket. I den
kommunala skattesatsen ingår skatt till kommuner respektive landsting
A.13

Internationell rapportering

Ej aktuellt.

A.14

Planerade förändringar i kommande undersökningar

Inga förändringar planeras.

B

Kvalitetsdeklaration

B.0

Inledning

Statistiken bygger på uppgifter om kommunala skattesatser för år 2011 samt
skatteunderlag enligt 2010 års taxering som SCB får från Skatteverket. I den
kommunala skattesatsen ingår skatt till kommuner respektive landsting.

B.1

Innehåll

1.1

Statistiska målstorheter

Uppgifter om kommunalt skatteunderlag och kommunala skattesatser för
enskilda kommuner och landsting samt vissa uppgifter som kunnat beräknas med
hjälp av dessa variabler redovisas. Även andra uppgifter som kunnat beräknas
med hjälp av dessa variabler samt folkmängd ingår.

1.1.1

Objekt och population

Kommuner och landsting är objekt i undersökningen. Populationen utgörs av de
landsting och kommuner som finns vid redovisningsårets ingång.

1.1.2

Variabler

De viktigaste variablerna är: Total kommunal skattesats samt därav kommunal
skattesats respektive landstingsskattesats, skatteunderlag samt folkmängd.
Skattesats: Med skattesats avses den procentuella andel av den kommunalt
beskattningsbara förvärvsinkomsten som en skattskyldig påförs i kommunal
inkomstskatt. Total kommunal skattesats för en kommun utgörs av summan av
skattesatserna för landsting och kommun. För länen och hela riket beräknas ett
OE0101_BS_2011
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vägt medelvärde av ingående kommuners respektive alla kommuners skattesatser. Skatteunderlaget används därvid som vägningstal. Uppgifterna om
kommunala skattesatser har erhållits från Skatteverket.
Skatteunderlag: Skatteunderlaget utgörs av den kommunalt beskattningsbara
förvärvsinkomsten för fysiska personer. Uppgifterna om beskattningsbara
förvärvsinkomster erhålls från Skatteverket.
Skattekraft: Skatteunderlaget per invånare.

1.1.3

Statistiska mått

Statistiska mått som används är summa skatteunderlag samt vägda medelvärden
för skattesatser per län och hela riket.

1.1.4

Redovisningsgrupper

Uppgifterna redovisas för enskilda kommuner och landsting, för länen och hela
riket samt kommungrupper.
1.1.5

Referenstider

Referensperiod är kommunernas och landstingens budgetår 2011.

1.2.

Fullständighet

Samtliga kommuner och landsting ingår.

B.2

Tillförlitlighet

2.1

Tillförlitlighet totalt

Uppgifterna om skattesatser bygger på kommunala beslut på olika regionala
nivåer. Felaktigheter i inrapporteringen kan förekomma, men de torde vara av
mycket liten omfattning.

2.2

Osäkerhetskällor

Uppgifterna om skattesatser bygger på kommunala beslut på olika regionala
nivåer. Felaktigheter i inrapporteringen kan förekomma, men de torde vara av
mycket liten omfattning. Skatteunderlaget erhålls från Skatteverket och utgörs av
uppgifter lämnade via självdeklaration. Osäkerheten i skatteunderlaget beror på
hur stor den av den verkliga inkomsten som undanhålls beskattning, trots
skatteförvaltningens kontroller.
OE0101_BS_2011
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Urval

Inte relevant eftersom alla kommuner ingår i undersökningen.
2.2.2

Ramtäckning

Det är en total överensstämmelse mellan ram- och målpopulation eftersom
undersökningen avser kommuner vid ingången av redovisningsåret.
2.2.3

Mätning

Uppgifterna om skattesatser bygger på kommunala beslut på olika regionala
nivåer. Felaktigheter i inrapporteringen kan förekomma, men de torde vara av
mycket liten omfattning. Skatteunderlaget erhålls från Skatteverket och utgörs av
uppgifter lämnade via självdeklaration. Osäkerheten i skatteunderlaget beror på
hur stor den av den verkliga inkomsten som undanhålls beskattning, trots
skatteförvaltningens kontroller.
Genomsnittlig skattesats för län och riket fås genom vägning med hjälp av
skatteunderlagen. För år 2011 används skatteunderlagen avseende taxeringsåret
2010, som i sin tur avser inkomster för år 2009. Vägningstalen baseras alltså på
inkomstuppgifter två år tillbaka i tiden.

2.2.4

Svarsbortfall

Inget bortfall.

2.2.5

Bearbetning

Skattesatser och skatteunderlag erhålls från Skatteverket. De bearbetningar som
utförs på SCB är av ringa omfattning.

2.2.6

Modellantaganden

Inte aktuellt
2.3

Redovisning av osäkerhetsmått

Inte aktuellt

B.3

Aktualitet

3.1

Frekvens

Undersökningen görs årligen.
OE0101_BS_2011
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Framställningstid

Publicering sker senast vid ingången av referensperioden.

3.3

Punktlighet

Överensstämmer med publiceringsplan.

B.4

Jämförbarhet och samanvändbarhet

4.1

Jämförbarhet över tiden

T.om. 1999 hade uppgifterna om de kommunala skattesatserna en god jämförbarhet över en längre tidsperiod, eftersom de grundades på Kommunalskattelagen som tillkom redan år 1928. Från och med år 2000 ingår inte kyrkoskatt i
kommunalskatten, eftersom församlingar och samfälligheter inom Svenska
kyrkan inte längre utgör kommuner utan är delar av trossamfundet Svenska
kyrkan. Det betyder att de inte längre kan ta ut skatt, utan istället har rätt att ta ut
kyrkoavgift.
Reglerna för det kommunala skatteunderlaget har varit föremål för åtskilliga
förändringar. Från mitten av 1980-talet har det kommunala skatteunderlaget
enbart utgjorts av beskattningsbara inkomster för fysiska personer, dvs. privatpersoner, och dödsbon. Kommunal taxering av juridiska personer, dvs. aktiebolag, ekonomiska föreningar etc., upphörde helt fr.o.m. 1987 års taxering.
Dessförinnan hade den del av juridiska personers skatteunderlag som kommunsektorn fått tillgodoräkna sig, successivt trappats av.
4.2

Jämförbarhet mellan grupper

-4.3

Samanvändbarhet med annan statistik

-B.5

Tillgänglighet och förståelighet

5.1

Spridningsformer

Uppgifterna görs tillgängliga dels via publikationer, dels via Sveriges statistiska
databaser (som kan nås via SCB:s webbplats). På uppdragsbasis används
uppgifter i olika specialbearbetningar.

5.2

Presentation

Undersökningens resultat publicerats i ett statistiskt meddelande (OE 18) och till
viss del i ett pressmeddelande samt i Sveriges statistiska databaser. Denna
publicering görs i december året före referensperioden. Uppgifter om skattesatser
OE0101_BS_2011
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och skatteunderlag utgör även del av innehållet i Årsbok för Sveriges kommuner
som utkommer i april månad under referensperioden.

5.3

Dokumentation

Dokumentation ges i SM.
5.4

Tillgång till primärmaterial

Statistikanvändare kan få specialbearbetningar gjorda.
5.5

Upplysningstjänster

För upplysningar kontakta Hans Björklund eller Monica Leonardsson, enheten
för offentlig ekonomi, SCB, 701 89 Örebro, telefon: 019-17 64 48 respektive
019-17 62 81, e-post: fornamn.efternamn@scb.se
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