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lnledning

På uppdrau av t'önrndersökninqsledaren i årende K2l017-86 presenteras nedan en

flnansiell utredrrinq ar';eende Stiti c,ch S,vliet med utredningen är

att qe en [:ild a'r' [':us[råilels ekononriska situatron uncler åren lL)5.i l()li5 \rerr sadant

som påverkade Stig och ekonorr i i borian av I 986 redor isas

Resultatel av utredn ingen

lltlt44t,,tr i tit/trt rtt'tttiit tttt!:(\ r )0 i9 ttt't yt,tritttrvt'tirtla

saminanlaqda nettornkomsier varierade mellan ca

under åren lqSl * lq85

Vid en lamfi'rrelse n:ellan inkcmster och utqitterr har overskotl per månad i genomsnrrt

berålkaats till:

År
Överskott

i98-iI 1984 1985II
I beraknin*sen in_irar inte utgifier-lbr restauranqbesok. Lril- och andra transoo[kosrnader.

sentesterresrtr. läkar- och tandiakari'ård. tirrsakrngar utever helnt.örsakrinq. alr(onol.
tobak" spel tn m Erentuella sådana utgitier ska således tåckas av overskotten eller andra

inkomster,tillqånsar som inre iaiit kända i ureciningen lnle heller inqår Jtrr,itler t'ö:"

boende'fasti:rhet utc\er rärrra och alrortering Sris ochl r*a.
lastighete:r Tåbr Rosla!ls-\åsbr,8 16 rars loparrde utgrtler således också ska

flnansierat tled rir erskotlerr

St:g Eltgstronr hade skrrlder lros Kr.rrrotirgtlemr,ndrgheten L]rrrier aren ltlS-l lq85
()r,crli.rrilcs t)rer >kir:rartlc skali ulrl la 2ö §(X) kr till Kronolirgdcrr i(rr llctal nirrs ar lrarrs

sk Lrlder'

I ttbrLrar i I 98ö dckl,rr sr iills§ lastigljetsskatt lirr li.rlrla galrscn Fur Srig. .,ct, J
I uppuick rien till t noppi:00tt kr I bir:'ian pi r.i,-lr,o ar skulle Stig E:lgstrinr
hetala kvarskatt (lnr ra li (rr )l) kr

I t!lllclltil rit .til 't,,i .i;l !1.i i!'tittililllr,,r;lr rtn,-krt L;t![ I :t1 rt1 |l i i ifr r)l r].\ l,rt .irLL.t
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1.2 T i lt gängl iga u ppg ifter

I ltredningen hvgger pa Sti* rxh tax eri ng*u ppgifi et' samt

fastighetsuppglfter avseende Täby Roslags-Näsby I:16. Dessutom kårberäkni*garoch
uppskattni*gar gällarde hushålie* utgitler giorts. Niir så år &llet redogör* fur detta.

I vissa fall har belopp frår: årer: 1983 - lg86 råknats orn §ll ?019 års penniagvår*e.

Detta har gjo*s med hjå§p av Prrsrsffirrikxaren på §C§:s hemsid* scm baseras på

statistiken frir §C§ : s Konsumentprisindex.

Bankuppgifter såsom kox:outdrag, lån, rä&ta och amcrteringar har inte varit tillgti*gliga
i utredningen,

lnkomster

2.1

Dc ittkotttsler s()ril prescnteras i detla,rrsnitt har :arrr;rranställts lian Stig u.nI
I ta\erin.sslrppuitier tnkcrrstbegreppen detln:eras i a'snitren :: ll;§
2 2 I 2nedaa. då cle till riss del skiljer sitr li'ån dagens begreop

Stig Engsfrcims inkomster 1983 - 1985

Stig Er:gstrar* har endast hafi inkamst av tjanst under de aktu*ltra åren. trnk*mstema har

s&mmansilillts i tabellen aedar: wh nettoinkornsten har rälc*ats srs till 2*19 års

pe*air:gvärde.

llr ,l.r..ir l,rl',l,l,r'rrrl,rt:t,riIl!\tt.r.,!]ir;:Lr:,.lrrl\L,llt!:ill,l,!ll!.t '..ri,,.1,

l98J lgE.f I 9E5

lnkomst av tjånst I11 6ql t6a 2i4 I 86 677

Prelir-nirrit:' skalt -3i r84 -:-1 4qq -40 i 6q

\ettoinkonrst t08 507 r35 735 l,t6 508

Nettoinkornst i 2019 ars penringvärde 273 5e2 3t6 888 318 586

LitkI;.rlritlntr .rln lltt!' r:rt-tt ttlli,lur!ir*lr
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2.2 inkomster 1983 - 1985

nherhaijitlktlntstar1ilinstociltillfäiligtirrräl.,,sr'erksatltltet.tlti]er
akt*ella år. Ir:k**r*rerr:a har samma*ståillts i tabellen nda* cch aettoir:kcmsten har

räkrå:§ *§ till ?0I? åls pe*nirgvärde.

221 lnkomsttaxenng åren 1983 - 1985

På 8tl-talet intbll deklarationstidplrnkten i miten av februari SlLrtskattebeskeden oclr

r,rtbetalninssavier t'ör skatteåterbärinr{ skickades ut r slutet av november fiam till mitter
av decenrber semina år. Restskatt skuile betalas i bönan på året daryå.'

2.2 11 lnkomst av tJänst

Sjåtrvdeklaraiisrer f6r årer: 1983 * 1985 har anvåints for a6 de{iniera i*awst tw §ctnst.

Inkcmst av §å*st åvser:

r Kont*nt bryttolsr:, skattepliktiga errättr:ingar fråa forsakringskassa octr

arbet§lö*hetskass& våirde av bilfannån, kcst, bostad m.m.
r Rese- ach traktarnentesersåttning m.fl. kostnadsersätiningar

r Pension, livrå*ta och andra kontanta förmåner
r ?sicdiskt understöd

Minskat med avdrag for

r Kcstrader f<ir resgr mellan bastad och crbetsplats

',\:.:. 1r\!illl:l'i-l\lr::lll!,,,,1': '.tillili!il'1,llr!irii:liu\lnlilit'llllir::lii.liiiti,l ,1.;tlf "Lul .l,elrlil..rrlili
r!Llltl.lt trt,llrrlt li,r'lrr,l,rli':r lriltrlir I rrlr,lul!|!rl.rr li,:rfiir,rtltrrl,],i1\irin:i(,r.1r,,:: rrl'el::lrucr
f,\;ll \Llll['lr llr]\iut iill.uil r lii ri'\ I lrir ,lr:l rtkLtrl.t ll'tlt.,ll :iL: llili ti i(' .l,ti .lt l.ii!t ltr!i

1983 r 98{ r 985

lnkomst av tjånst I I I
I n k om st ai,' ti I I lal i i g tiin'ii n,sverk sarn het I I
Surttrtta irrkorrrster' I I I
Preliminär-skatt

§ettoinkonrst I
\ettoinkomst i 2019 ars penningvärde I I
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Resekostnader och ökade let r:*dskastnader vld tjånsteresa cch dubbel

b*Axl:ing
Övriga k*staader fbr intiikternas fön iirvande

2212 I nkom st av ti llfä l! ig förv årysve rxsa mh et

Blankett T1 har a*viints fisr a,t defi*i*ra i*kCImst w ,itt{t tligf{}rvsrvsver*saw*et.
Endast er bla*kett T1 utgiven I985 har v*it §llgåir:glig i utredni*gan, den har diirBr
ånlågi1§ gålla §r *lla tre år*n"

Ink*mst av till{?illig f<rvårvsveiksamhet åsser:

Reatisxiacsvinst vid iek* yrkasmå*sig avytsing *v
- f*stighet
- aktier och dårmed jäxrflrlig eger:dcr*

- premieobligati*ner

- bsstadsrått

- tivrig lös egendom

L*teriviast i utlandskt lgreri eller vinstdragni*g få utlå*dska
prernieobligatisner ssm åverstiger 10S kr.

Faxtigheter Täby to*lags-i*äs§y §:13

St:g och köpte hällieri \,ar'å\ lastiglreterr Täbv Rcslags-\åsoy B.l0
ds I *ovember 1978 for 250 0§ kr. Köpeskillinge§ r:?stsyarar I 0S0 0S kr i 2*19 års

penningvårde.

Lateck*ingar i fbstigh*en s*m påv*rkar *ktuella år år §crda enligt nedan.

3

t979.{3-14
t939-lZ-19
1979-12-19

tt81-§6-1*

§venska Hypotek:kredit Å§
Ha*d*l*anken
Itandelsbånken

Fastighelsäyp*tek i §tockhalm ÅB

De totala :nteckninsar'ra n'r()tslA:".I i l0ltl års per:ninur,iirde
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Skulder hos Kronofogden

{lptpgifrerna reelovixr.c tiven i av.snitt 5.3 trch 6"

Strg Engström h*de sla:ldcr hos Kronofagden. Yid taxeringen år 1984 fbststiilldes hans

tivers§utande skatt pl*s rånta tilt I I 362 kr, vilket mstsvarar 26 526 kr i 2019 års

penningvårde, oeh hela beloppet överärdes till Kronofogdemy*digheten.

Åven den deklaration som tiimnades i februari 1986 medforde öv*rs§utande skatt plus

rånta som överfardes till Kronofagdemyndigheten med belopp am2 439 k1 vilket
motsvarar 5 S88 kr i 20rg års penni*gvitrde. §katten fastxeillds dock forst i slutet på

året.

Hushållets ekonomi under åren 1983 - 1985

I detta avsnitt iänrtbrs inkcxtster och utgifier t'ör art ge en bilci av Stig u.h I
I (lrushållctsl ekonurrriska sitLratiurr uruler är.crr I98i lq85

Inkomsterna be*tår *v nettoinkorsster och skatteåtertaring enligt taxeri*g*uppgi*er.
Utgifterna består av råntcr oeh amerleringar på lån hrinftirtiga till &stigheten Tåby

Raslags-Näsby 8:16, hushållskcstnader, fackforeningsavgifter eeh kvarskat.

Uppgifter om åktiska räntor, axc*eringar ach hushållsutgi*er saknas wh därfor har
dessa belapp beriiknats eller uppskattats. §achf*reningsavgifter och kvarskatt framgår
av taxeringsuppgifterna.

5.1

511

Beräknade och uppskattade utgifter

RånteL:tgrfter hanforliga till fastigl-teten Tåby Roslags-Näsby 8.'1 CI

§eråkningam* i dett* avsnitt har gjoxs utifrån deklarationsbianketter ftir årec 19tr3 *
1985 samt m*d vågledniag av en deklarati*nsbilaga, Pergaru* & livet, som medfclj*e
Expressen den 29januari 1986.
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För åren 1983 -1983 §ordes avdrag for ränta på lån avseende småhus under avsnittet
Ial«sm.st §r2 erb e ller tvåf{Åntiljsfustighe t i deklarationsn- Råntan drogs av från e* intiikt
som beriiknades på fbstighetens taxeringsvårde *nligt nedan.

För helt år råknat togs upp:

Zq/a *v de* det av taxeringsvårdet ssm

4Yo av den dcl av taxtritlgsvärdet s*nr
6 Yo av den del av taxaringsvårdet sorn

8a/a * de* del av t*xeri*gsvårdet som

inte *verstiger 450 000 kr
överstig*r 4§* 00§ kr mer inte 6§* 0S* kr
åverstiger S00 00§ kr rn*r inte 75* 0** k
overstig*r 750 CI0t) kr

Ig!!glgcrr Titrr Roslagr-\åsbr I l{. hadc urrdcr dc aktuclla ärcrr c:r rar.u.rins;r ardc pa

f ,,'iliet innebar att intakten berakras ,i'I enlig nedan

Summa

I deklaratiorren justerades intakten utill'an hur storarrdei a, tastigheten ntan asde Stirl
u.h- tar saleces Lrpp håltierr r.ardera. 

- 

son: inrakt-

Från inläkten drogs rånrä pä lån av I de fall rantebidrag erhållirs skr.rlle derra ai,gn ftarr

ar draget

l)essutotlt elhijlls e{l e.\tta ar r]tag I dcklaratiunsbilasal till Erprcsscrr clcn 19 laruari
1986 angals det est:-a avdraget till I 50{-i k:'. r,ilket ärdet belol)p soln an\inis i denna
rapport Ar,'dra'.Ie1delaiJe; på de ionr ä-rrde tastiuheter. oc[: Lrlir sa]edes 75{t kr i ardera
ti,r Stis.,r,,I

lnräkren rnirrskal med rär:ta och ertra ar,,ilrag ller. en net'tr,tirrtäkt el ler elt undersktrlt ar.

e.- ellcr t"afa'ril-:stastishet I stis rch f f ali hler. iict dc aktr:ella
areti undei'skoti. rill'a:aststalldes i tarerins,en och tianruar ai tareringsuppgitier:ra

[-iti frätt rrppui fterrra;rtt irttakt. ertra a',,drag. oclr laststäl]da uldclsxoit ar err- eller
ivalarnrlistastighet kan rårrtan elier er. rantebrdras beråknas
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5111 Beraknad ränia 1983

I*tåkt av fastiglret

Reiata e§er cv. rrixlebidrag
Extra avdrag

Urdcrsk**t *v cr- *ll*r fir*f*mäjrfa*t§h*t

Srig
(r 7ll0 kr

-jh -i}-l kr
-7!(.) kr

52 35{ kr

H ushållet

5t12 Beraknad rania 1984

lntäkt av fastighel

lllitrttt afitr ar. rrfittahiJrcrg

Ertra a!dras
tlnderskott av en- eller tvåfamil.isfastighet

Stig

6 700 kr

-50 I 09 kr
-7-s0 kr

.14 l§9 kr

H ushållet

I

51i 3 Beräknad rania 1985

§tig
Intåkt av fastighet 6 ?*0 kr
lltinta efter ev. rt*lebidr*g -§9 631 kr
Extra avdrag -?5§ kr
U*d*rskrtt av rn- eller tvifar*iljrfast§het §3 6& kr

512

H ushållet

I

Amorteringar hänförliga till fastigheten Taby Roslags-t'låsby 8.16

1 Dagens Nyhaer den ?0 *ug*sti 1984 publicerades e* safitsanslållning över nio
kreditinstit*ts räntov och amarteringsplaner. Rak amortering scri*pl*n och annuitetslån

fcrelccn: oeh *r:orteringstidex varierade mslla* 25 år och 35 år. Den var:iigast

förelcmmar:de äncrteringstiden var 30 år. Eyrdast två fr:retag hade längre tid, 33 och 35

år. Två av företagen erbjri'd a*orteringsfria lån i två års tid och sfi företåg erbjild
*morteringsfria tån i fem år

I .l'G{/ l9B t : I *^l St*tlig* l&n eller kreditgarantiar, c;dr*inistrstiott trt,

b*stadslängivninge* framgår av arnorteringstid*n f*r nybyggda småhus var 30 år.

I avsaknad av faktiskauppgi&*r om §tig cch

att liirren skulle aterbetalas med sanrn:a belopp urrder l(r år"

a*:o*eringar antes
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Fasti!rIrctcrrTärr.Roslags.\ä:br8lCrar:rrtecLrradrill:tlcltattttlttctittguttla
skulle dä ,ppea rirrf,' irer år

sar.lrrra helttpp §(.)ill'frtecir.]inuarra
tsatr att lånen uppgick till

513 Rin:tiga hushållsutgifter

K*nsuarertv*rket gör varje år sedan 1978 beräkning*r lcr vael sotn år *r rimiig keistnad

f6r aågra *v hushälcrs utgiftmmråden.

§*räkningarna baseras på eu ba*ehov av var*r *ch tjiins*r sch visar exempel på

kcstnader för detta. Kast*ader är uppdelade i individuella kastnader och geineasarn(r*
hushållskostnader. tr)* individuella kclnaderra iiren beräk*ad geno*snittsk**t*ad fiir
mår: och kvians dår håin*yn tas till äder. De g€m$rsamma hushållskost::adenra baseras
på ant*1et psrsssår i hr:shälet.

K*stnadsberäkning*r*a arvånds som referensviirden vid budgetrådgivning hos

konrmunala budget- och skuldddgivare ach vid hushåIlens egen planering.

Beriikningamä åsv;isds sckså sCI{n ett underlag tilt regeringens beslut om riksnormen
iaom försörjningsstödet. Åven ksmmu*er, stat, banker cch privatpsrstrrsr tar dsl av
beråikningarna.

I ber;ikringen ingår stgi{ter fix
r Liv*ndel {sch*blonea för aä samtliga mä lagats hemma har xrviints}
r Ktåds *ch skor
. 9ritid {skidor, skivcr, böcker m.rr1"}

r §älsa och hygien {tvål, tandkriim, hårklippaing m.m.)
r §örbruknicgsvaror {tvått-, diskmedeli
r Möbler. husgeråd, ?V, radio *.m.
r *agstidcirgx, teiefon, TY-licens m.m.

r Hushälsel
r §e*rfbrsåkring

I beråkaingen iagårixle u:gifterför resta*rangbesök. bil- och andra transpcrtkcstnader,

sern€stcrresar, fackföre*i*gsavgifter, läkar-, tandlakarvård, forsäkringar utöver
hernförsäkrirg, alkohcl, tcbak, spel m.rn.
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qerler"lsanma hr-rsh;rllsr-rtsilier e.liut Kr:.sr-rrrentr,3rkets

schablortcr. uppgår till

I q81

I 984

I 985

5.2 Hushällets ekanomi 1 983

Hushäl I ets neltr:i n konrst

skatteåtertäring rnkl rånra rar -*,It
Beriiknad ränta på fa*tighet
Uppsk**ad *m*rt*ring
Rimliga husi:åll su§ fter
Fackf*r*niagsavgifter
Kvarskati inkl. avgif: t§"-*2 {§rig}
Öv*rsk*tt

Overskottet har råknats om til I 2{l I I års pennrngr,ärcle ccl-r mots\ arar

Ps år

P*r månad (geaomsnic)

5.3 Hushållets ekonomi 1984

Hushål }ets neltoinkomst
§kätteåts*åring inkl. ränta tax

Beriiknad rå:rta på fastighet

Uppskattad amartering

Rimli ga hushåll s*tgifter
Facklorcniagsavgifter
Kvarskatt inkl" avgift tax -*3 {Srig}
Övrrrk*t*

För §tig Engström uppstod ea överskjut*nde skan plus rånta om I I 362 kr vid
taxeriagen 1984, r*er: då hela beloppet överftirdes till K:on*fogdernyndigh*te* påverkar

det ic:e hushälets inkornster i beriikninger ovår.

-*uIr
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Överskr-:ttet har raknats om tili 2il lQ års pennir':evärde cclr mots\,'eral

Per år

Per månad (geir*rnsnitt)

5.4 Hushållets ekanomi I 985

FIushäl Iets nettri nkornst

1985 infirrdes sta:lis iästighetsskatl nred 0"5 procent pa l;'-3-dgl ar tarerinqsrär'det Den

:::' §l§l jffillå:J., illi'li;i,,::[m 
.,ilffi 

::,;;1,.,,
till li) l$ lrr perrn ngr arcle.

Skatteåterbiirirr:: i'l'l farlta tar -8,i I
Beräknad ränta på tast:ghet

t,ippskaftad amorteri ng

Ri nr I i ga hushål I sut-ei tter
Fack f'öre rri rr gsal'ri tier
Övershott

Olerskottet har råkr:ats onr trll 2()19 års penn:nuvårde cch ntotsvarär

Per år

Ps måaad {g*aonsaitt}

Omständigheter som påverkade hushållets ekonomi '1986

I början av 1986 skrlle §tig Eagstr§ms kvarskatt inkl ränta från axerir:geä året iruran

orn safimånlagt 6 547 krb*taia*. Beloppet moasvarar I3 649 kr cmräknat till 2*lA års

penningvårde.

Dsr deklar*tion scra Sdg E*ptrem lärnn*de ! febru*ri 1986 medförde överskj*t*nde
skatt plus riinaä ssm övarfclrdes till Kroncfogdearyadigheten med belopp crs 2 439 kr.
vilket molsvarar 5 088 kr i ?§19 års penr,ingv*irde. Skatten fastsgilldes dock först i slatst
av åref


