PROP. 2014/15:1

7.1.3

Skattekvoten

Skattekvoten visar förhållandet mellan de totala
skatteintäkterna och BNP. Skattekvoten påverkas normalt främst av regelförändringar i skattesystemet.

Skillnaden mellan skatteintäkter och skatteinkomster utgörs av periodiseringar. Periodiseringarna består i sin tur av uppbörds- och
betalningsförskjutningar samt anstånd.
7.2.2

Övriga inkomster

Tabell 7.9 Skattekvot 2012–2018
Procent av BNP
Utfall Prognos
2012 2013 2014

Skattekvot

2015

2016

2017

2018

42,6 42,7 42,4 42,9 43,3 43,4 43,5

Varav
Skatt på arbete
Skatt på kapital
Skatt på konsumtion
Övriga skatter

25,6 25,8 25,6 26,0 26,4 26,5 26,5
4,6

4,4

4,6

4,6

4,7

4,8

5,0

12,3 12,2 12,1 12,2 12,1 12,0 12,0
0,1

0,3

0,1

0,1

0,1

0,1

0,1

Källor: Statistiska centralbyrån, Skatteverket och egna beräkningar.

Förändringarna av skattekvoten är förhållandevis
små under prognosperioden. Störst förändring
sker mellan 2013 och 2014, då skattekvoten
minskar och mellan 2014 och 2015, då den i
stället ökar. Minskningen mellan 2013 och 2014
beror framför allt på införandet av det femte
steget av jobbskatteavdraget, medan ökningen
mellan 2014 och 2015 framför allt förklaras av
den slopade nedsättningen av socialavgifter för
unga som föreslås i denna proposition. Mellan
2015 och 2018 bedöms den totala skattekvoten
öka från 42,9 till 43,5 procent av BNP (se tabell
7.9). Bolagsvinsterna bedöms växa i en snabbare
takt än BNP, vilket bidrar till att kvoten avseende skatt på kapital ökar 2014–2018.

Utfall och prognoser för de inkomster som redovisas under posten Övriga inkomster i statens
budget framgår av tabell 7.3. År 2014 beräknas
dessa
inkomster
uppgå
till
sammanlagt -8,1 miljarder kronor, vilket är 12,1 miljarder
kronor lägre än det prognostiserade utfallet för
2013. Minskningen beror dels på att inkomsterna av försåld egendom 2014 beräknas till
15 miljarder kronor, jämfört med ett utfall på
20,8 miljarder kronor 2013, dels på att inkomster
av statens verksamhet beräknas minska med
ca 5 miljarder kronor jämfört med 2013.
Prognosen för övriga inkomster 2015–2018
uppgår till mellan -22 och -28 miljarder kronor
per år. I tabell 7.10 redogörs för effekten på
övriga inkomster av de föreslagna och aviserade
reformerna i budgetpropositionen.
Tabell 7.10 Nu föreslagna och aviserade förändringar av
övriga inkomster
Miljoner kronor
2015

2016

2017

2018

-18

-360

-360

-360

0

0

200

200

Tak för bidragskostnad i
nystartsjobb

477

685

838

968

Nystartsjobb till följd av
extratjänster

0

0

0

-499

Ersättning för höga
sjuklönekostnader
Höjda dags- och ordningsböter

7.2

Inkomster i statens budget

Tidigareläggning av medel för
EU:s socialfond

210

346

60

0

7.2.1

Skatteinkomster

Finansieringsavgift till
arbetslöshetskassorna

284

460

471

481

Tidigareläggning av medel för
EU:s regionalfond

60

100

100

0

Likvidering av räntekonto under
Riksarkivet

62

0

0

0

Avgifter till
Kemikalieinspektionen

10

10

10

10

1085

1241

1319

800

I budgetpropositionen tillämpas en periodiserad
redovisning av den offentliga sektorns skatteintäkter. Det innebär att skatterna redovisas under
det inkomstår då den skattepliktiga händelsen
ägde rum.
Inkomsterna i statens budget ska enligt budgetlagen (2011:203) redovisas kassamässigt, dvs.
när de faktiska in- och utbetalningarna av skatterna sker. Av denna anledning tillämpas även
kassamässig redovisning av statens skatter. De
kassamässiga skatteinkomsterna består av betalningar som kan avse skatter för olika inkomstår.
368

Summa

Ersättning för höga sjuklönekostnader (se Förslag till statens budget, finansplan
m.m. avsnitt 7.4)
Tak för bidragskostnad i nystartsjobb (se utg.omr. 14 avsnitt 4.5),
Tidigareläggning av medel för EU:s socialfond (se utg.omr. 14 avsnitt 4.5),
Tidigareläggning av medel för EU:s regionalfond (se utg.omr. 19 avsnitt 2.7.4),
Likvidering av räntekonto under Riksarkivet (se utg.omr. 17 avsnitt 9.5.1),
Avgifter till Kemikalieinspektionen (se utg.omr. 20 avsnitt 3.9.6).
Ytterligare en reform, Höjd kontrollavgift i samband med skatteförfaranden,
redovisas under Förslag till statens budget, finansplan m.m. avsnitt 6.46.1.
Källa: Egna beräkningar.

OBS! Detta rättelseblad ersätter s.368 prop. 2014/15:1. Rättelsen avser texten under 7.2.2

