
Socialutskottets betänkande 

1978/79:38 

med anledning av propositionen 1978/79:202 om avgiftsuttaget till 
försäkringen för tilläggspension och arbetsskadeförsäkringen under 
åren 1980-1984, m. m., såvitt avser avgift till barnomsorgen för 
egenföretagare, jämte motioner 

Propositionen 

I propositionen 1978/79:202 om avgiftsuttaget till försäkringen för tilläggs
pcnsion och arbetsskadeförsäkringen under åren 1980-1984, m. m., har 
regeringen !socialdepartementet), såvitt propositionen hänvisats till socialut
skottet (lagförslagen 3, 15 och 16), föreslagit riksdagen att anta vid proposi
tionen fogade förslag till 

3. lag om ändring i lagen (1976:381) om barnomsorg, 
15. lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370), 
16. lag om ändring i uppbördslagen (1953:272) 
Lagförslagen redovisas i bilaga 1-3 till betiinkandet. 
I övrigt behandlas propositionen av socialförsäkringsutskottet i betänkan

det SIU 1978179:25. 
I samband med propositionen behandlar utskottet helt eller delvis fyra 

motioner. 

Motionerna 

Under den allmänna motionstiden år 1979 1•äckt motion 

I motionen 1978179:516 av Olof Palme m. fl. (s) om barnomsorgen 
hemställs. såvitt här är i fråga (yrkandet 3), att riksdagen beslutar att 
barnomsorgsavgift från den 1 juli 1979 skall erläggas även av egen
företagare. 

Motivering till yrkandet finns i motionen 1978179:509. 

il/ed anledning m· proposirionen l'iickra motioner 

I motionen 1978179:2548 av Erik Hovhammar m. fl. (m) hemstiills, såvitt 
här är i fråga (lagförslagen 3, 15 och 16). att riksdagen beslutar avslå 
regeringens proposition 1978179:202. 

I motionen 1978/79:2550 av Stig Josef son (c) hemställs att riksdagen avslår 

förslaget om skyldighet för egenföretagare att erlägga barnomsorgsavgift. 

I motionen 1978179:2551 av Per-Eric Ringaby m. fl. (m) hemställs. såvitt 
här är i fråga (yrkandet 3). att riksdagen beslutar att avslå förslaget att avgiften 
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för finansiering av barnomsorgen skall utstriickas till all omfatta iiven 
egenföretagare. 

Uskottet 

Enligt lagen (1976:381) om barnomsorg har kommunerna skyldighet al! 
anordna barnomsorg i form av förskole- och fritidshemsverksamhet. Försko
leverksamheten. som huvudsakligen avser barn som inte uppnått skolpliktig 
ålder. bedrivs i form av förskola samt fa111iljeclaghc111 och annan kompleue
ramlc förskoleverksamhet. Fritidsverksamheten. som omfallar barn upp till 
och med 12 års älder. bedrivs i form av fritidshe111 och därtill anknuten 
fritidsverksa111het sa1111 familjedaghe111. 

För finansiering av den kom111unala barnomsorgen utgår statsbidrag. 
Statsbidragssystemet för barnomsorgen finansieras enligt riksdagens beslut 
( prop. 1975/76:92. Sot: 1975170:28. rskr 1975176:219) genom en soci;ilavgift 
frtm arbetsgivarna. Socialavgift erliiggs inte för egenföretagarnas arbets

inkomster. Socialavgiften beriiknas enligt 15 ~ barnomsorg.slagen efter 
samma grunder som giiller för arbetsgivares skyldighet all erliigga socialför
siikringsavgift till sjukförsiikringen enligt lagen om allmiin forsiikring. 
Avgiften iir för år 1979 faststiilld till 1.6 ",,av ;1vgiftsunderlaget. Med hiinsyn 
till utbyggnaden av barnomsorgen har avgiften beriiknats successivt öka till 
2.2 ''., för är 1981. Riksdagen har nyligen i enlighet hiirmecl beslutat höja 
socialavgiften till 1.9 ",, av avgiftsunderlaget fr. o. m. den 1 januari 1980 
<prop. 1978/79: 100 bil. 8 p. D 2, SoU 1978/79:28 p. 10. rskr 1978179:262, SFS 
1979:218). 

I den under den all111iinna motionstiden viirkta motionen 1978/79:516 
<yrkandet 3) av Olof Palme m. Il. (s) föreslås att skyldighet att erlägga avgifter 
for linansiering av samhiillets barnomsorg utvidgas till att giilla iiven 
egenföretagare fr. o. m. den I juli 1979. I propositionen liiggs fram lagförslag 
som har samma innehMI. Den vidgade avgiftsskyldighe1en föreslås dock giilla 
först fr. o. m. den I januari 1980. 

I tre motioner yrkas avslag på förslaget i propositionen i här aktuell del. 
niimligen i motionen 1978/79:2548 <delvis) av Erik HO\·hammar m. 0. (m). 
motionen 1978179:2550 av Stig JoseC~on (c) och motionen 1978/79:2551 
(yrkandet 3) av Per-Eric Ringa.by m. fl. (m). Avslagsyrkandena framstiills 

u.nder hänvisning till all de föreslagna avgifterna skulle vara betungande för 
egenföretagarna. I motionen 1978/79:2548 Ullalas alt avgiften skulle verka 
kostnadsdrivande och hl. a. minska utrymmet för lönehöjningar. I motionen 
1978/79:2550 anförs all iiven om vissa principiella inviindningar kan riktas 
mot del nuvarande undantaget från skyldighet att crl~igga barnomsorgsavgift, 
sakliga skiil talar för all egenföretagarna inte skall behöva vidkännas den 
merbclastning som barnomsorgsavgiften innebär. 

Som fra111halls i propositionen har barnomsorgen samband med förLilclrar
nas förviirvsarbetc vare sig de iir anstiillda eller egna företagare. En avgift av 



SoU 1978179:38 3 

hiir aktuellt slag bör diirför utgå för alla arbetsinkomster. Biirande skiil saknas 
för att de förviirvsinkomster som tillkommer andra iin anstiillda skall vara 
undantagna från avgift. 

Utskottet avstyrker således de motionsyrkanden vari yrkas avslag på 
propositionen (motionerna 1978179:2548 delvis, 1978179:2550 och 1978/ 
79:2551 yrkandet 3). 

I enlighet med vad som tlireslt1s i propositionen bör avgiften bcriiknas på 

samma avgiftsunderlag som giiller för sjukförsiikringsavgiften. Avgiften 
beräknas tillföra staten ca 200 milj. kr. för år riiknat. Utskottet tillstyrker 
således propositionen såvitt däri föreslås att socialavgiften utvidgas till att 
avse iiven egenföretagare. Motionen 1978/79:516 tillgodoses i motsvarande 
del genom detta stiillningstagande. 

Då det gäller tidpunkten för ikraftträdandet av elen vidgade avgiftsplikten 
ansluter sig utskottet till förslaget i sistnämnda motion. 1978/79:516. 
Egenföretagarna bör således - med ändring av vad som föreslås i propositio
nen - i princip erliigga socialavgift för tiden fr. o. m. den I juli 1979. Tekniskt 

bör avgiften för andra halvåret 1979 beräknas på motsvarande siitt som då 
lagen (! 976:380) om arbetsskadeförsäkring infördes (se srs 1977:264). 

Utskottets stiillningstagande innebiir att utskottet föreslår riksdagen att 
anta vissa iinclringar i lagen ( 1976:381) om barnomsorg. De föreslagna 
reglerna om avgiftsskyldighet for den som hafi inkomst av annat förvärvs
arbete iin anstiillning har tagits in i 16 ~.De nuvarande reglerna i 16 ~har förts 
över till ·' ~.och reglerna i elen paragrafen har förts över till första och andra 
stycket i tö~- Tredje stycket i 18 ~ motsvaras av nuvarande första stycket i 
samma paragraf. Till följd av iinclringarna har hänvisningen i 14 ~ ändrats. 

Den nyligen antagna lagen <I 979:218) om iinclring i lagen ( 1976:381) om 
4 

barnomsorg. i vilken höjningen av avgiftsprocenten från 1.6 till 1.9 upptagits. 

bör upphävas. Bestiimmelsen om den höjda avgiften bör tas in i det av 
utskottet nu framlagda lagförslaget. 

I enlighet med vad som frireslås i propositionen hör vissa följcliindringar 
göras i kommunalskattelagen ( 1928:370) och uppbörds lagen ( 1953:272). 

Utskottet kan inte finna att det lagtekniskt finns något att vinna genom att. 
som föreslås i propositionen. införa en siirskild benämning - barn
omsorgsavgift - för egenföretagarnas avgifter. Som en följd hiirav bör det 
göras vissa ändringar i de i propositionen framlagda förslagen till lag om 
iinclring i lagen ( 1976:381) om barnomsorg och lag om iindring i uppbörclsla
gen (1953:272). 

Utskottet hemstiiller 
I. betriiffancle frågan om avslag på propositionen. såvitt denna 

hiinvisats till socialutskottet. att riksdagen avslår motionen 
1978179:2548 (delvis), motionen 1978179:2550 och motionen 

1978179:2551 yrkandet 3. 
2. beträffande skyldighet för egenföretagare att erlägga avgift för 

finansieringen av barnomsorgen att riksdagen med anledning 

I* Rik.1rlag('ll /97.1'/79. 12 sam/. Sr 38 
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av regeringens förslag och motionen 1978179:516 yrkandet 3 
(delvis) antar vid betiinkandct som bilaga -1 fr>gat förslag till lag 

om iindring i lagen ( 1976:381) om barnomsl1rg utom sävitt avser 

ikraft t riida nclebestii m mclserna. 

3. betriiffande fr{1gan om tidpunkten för införandet av skyldighe

ten för egenföretagare att erliigga avgift för finansieringen av 

barnomsorgen att riksdagen med anledning av motionen 

1978/79:516 yrkandet 3 (delvis) och med a\·slag pä propositio

nen antar ikrafttriidanckbestiimmelserna i vid betiinkandet som 

bilaga 4 fogat förslag till lag om iindring i lagen (1976:381) om 

barnomsorg, 

4. att riksdagen med anledning av propositionen 0L'11 motionen 

I 978/79:516 yrkandet 3 (delvis) antar det i propositionen 

framlagda och vid betiinkandet som bilaga 2 fogade förslaget till 

lag om iindring i kommunalskallelagen ( 1928:370) med den 

iindringen av ikraruriiclandehestiimmelsen att lagen skall 

tilliimpas första g[rngen vid 1980 <lrs taxering, 

5. att riksdagen med anledning av propositionen 0L'11 motionen 

1978179:516 yrkandet 3 (del\ isl an tar det vid betii nkamlet som 

bilaga 5 fogade förslaget till lag om iindring i uppbiirdslagen 

( 1953:272). 

Stockholm den 10 ma.i 1979 

På socialutskottets viignar 

KERSTI SWARTZ 

i\"iirrnra11dc: Kersti Swanz trpl, Erik Larsson (cl. Evert Svensson (S), John 
Johnsson (S), Bengt Bengtsson (el"*, Ivar Nordberg tsl, Karl Lcuchovius (ml, 
Kjell Nilsson ts)*. Sven-(jösta Signe Il (s), Lilla Tillander (CL Lena Öhrsvik (s)*. 
Iris \-lårtcnsson (S), Marianne Lundqvist (rpl** och Blenda Lillman:k (ml. 

' E.i niirvarandc vid betiinkandct justering. 

**Marianne Lumk1vists uppdrag S\l111 crsiittarc för riksdagsledamot har upphört vid 
heUinkandets justering. 

Resenationer 

I. bctriiffande ji"dgan om al'slag pd proposi1io11c11. sdl"ill d1'1111a lriilll'isa1s rill 

socia/111.~ko11c1(mom. I i hemstiillanlav Lrik Larsson (cL Bengt Bengtsson (L'L 

Karl Leuchovius (ml, Liia Tillander (cl och 131enda Li11111arck (ml SLllll 

anser 
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elds att det avsnitt i utskottets betiinkande som börjar p{1 s. 2 med "Som 

rramhålls"' o~·h slutar pi1 s. 3 med "1978179:2551 yrkandet 3)." bort ha 

följande lydelse: 

Uttaget av olika avgifter iir redan i nuWget mycket betungande för 

egenföretagarna. A ven om vissa prirKipiclla inviindningar kan riktas mot 

nuvarande undantag fiir denna grupp från skyldighet att erliigga avgift för 

finansieringen av barnomsorgen talar sakliga sUI för alt egenföretagarna inte 

skal! behöva \'idkiinnas den ökade kostnadsbelastning som en ny avgift 

skulle innebiira. De samlade effekterna av skatter och avgifter måste 

niimligen beaktas \'id bedömningen av om man bör utstriicka skyldigheten 

att erliigga socialavgift enligt barnomsorgslagen till att giilla egen

företagarna. 

dels alt utskott:~~tiillan under mom. 1 bort ha följande lydelse: 
I. att"lt,v t: med bifall till motionen 1978179:2548 (delvis), 

motionen 1978179:2550 och motionen 1978/79:2551 yrkandet 3 

avsl[1r propositionen. såvitt den hiinvisats till socialutskottet, 

2. betriiffonde .fi"åga11 0111 riclp1111krc11 .för i11/bra11der m· skyldigher för cgcn

.törcragarc arr erlägga m•gi/i./iir/i11a11sicri11gc11 ar bamomso1x1'11 och betriitfande 

ä11dri11g i komm1111a/skarrclage11 (1928:370) (mom. 3 och 4 i hemst1illan) av 

Kersti Swartz (fp) och Marianne Lundqvist (fp) som anser 

dcl.rntt det avsnitt i utskottets bet~inkande på s. 3 som börjar med "Då det" 

och slutar med "(se SFS 1977:264)'' bort ha följande lydelse: 

Ltskottet tillstyrker förslaget i propositionen om att skyldigheten för 

egenf'ön.::tagare att erliigga socialavgift skall införas med giltighet rr. o. m. den 

I januari 1980. Motionen 1978179:516 avstyrks i motsvarande del. 

dels att utskottets hemstiillan under mom. 3 och 4 bort ha följande 

lydelse: 

3. betriilbnde frägan om tidpunkten för inforandet av skyldighet 

för egenri.iretagare att erliigga avgift for finansieringen av 

barnomsorgen att riksdagen med bifall till propositionen och 

med a\'slag p{1 motionen 1978/79:516 yrkandet 3 <delvis) for det i 

mom. 2 angivna lagforslaget antar ikrafttriidandebestiimmelser 

a\' följande lydelse: 

Denna lag triider i kraft den I januari 1980 och tilliimpas i rråga om avgift 

som belöper pCt tid efter ikrarttr~iclandet. 

Genom lagen upphiives lagen ( 1979:218) om iindring i lagen ( 1976:381) om 

barnomsorg. 

4. att riksdagen med bifall till propositionen och med anledning av 

motionen 1978/79:516 yrkandet 3 (delvis) antar det i proposi

tionen framlagda och vid betiinkanclet som bilaga 2 fogade 
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llirslaget till lag om iindring 
( 1928:370), 

Särskilt yttrande 

6 

h:ornrn u nalsh:a l tclagen 

bL'l rii lfo ndeti·dgan 01111 iclp1111kll'11.f1lr i11/i"ira 11cll'1 a1· sk.l"/dig/ie1.fi"ir l'gl'll/i"irdaga re 

a11 l'rliigga argi/i.för/i11a11siNi11grn ar ham11111s11rge11 (nH1111. J i hemstiillanl av 

Lrih: Larssnn (cl. Bengt lkngtsson kl. Karl Leuchm·ius (111). Ulla Tillandcr kl 

och 131enda Littmarch: (ml som anfört: 

LcdamiHerna fd111 centerpartiet 0L'11 moderata samlingspartiet - som i 

rescn·ationen nr I har yrkat avslag på förslaget om skyldighet !lir egen

tfaL'lagare att erliigga avgift för tinansieringen av barnomsorgen - h:ommer 

\"id a\·slag pt1 niimmb reservation att bitr~ida reservationen nr 2. i vilh:cn 

förcsbs all s{1dan a\·gift skall införas först fr. o. m. den I januari 1980. 
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Bilaga I 

Förslag till lagändring som framlagts i propositionen. 

3 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1976:381) om barnomsorg 

H~irigenom fiireskrivs att 14 och 16-18 ~~ lagen ( 1976:381) om harnomsorg 
skall ha nedan angivna lydelse. 

Om statsbidrag till kommunernas 
barnomsorg linns s~irskilcla bestlim
melser. för finansiering av s{1dant 
statsbidrag erliigges årligen socialav
gil't enligt 15 och/()~~. 

Fiireslagl'n lrdclse 

14 ~ 
Om statshidrag till kommunernas 

barnomsorg linns stirskilda bestlim
melser. För linansiering a\· sädant 

statsbidrag erl:igges årligen socialav
gift enligt 15-/ 7 ~~. 

16 ~I 

A1:i;i/i 111gdr llll'cl I. 9 11mn•111 ar del Frsisk 1wrso11 so111 ha/i inko111s1 m· 

hclo1>p. 11d 1'ilke1 argificn skall hNiik- annc// .fiirriirrsarbc1c iin a11s1iill11i11g 

nas. enlig! 3 kap. _) ,1 lagrn ( /9()]:381J0111 

all111iin .fiirsiikring skall l'rliigga bam-

0111.1wi.:.1m·gifi enligt de grunclc·r som 

I Fd.i;a 0111 clcbi1ering och llpflbiircl 

m· avgifi äger lagen (1959:55]) 11111 

llfl{lbiircl m· \'issa al'gificr rnl~t:I lag<'n 

11111 all111ii11 fiirsiikring. 111. 111. 11111/sra

rande 1illä111p11ing. 

angn Fir si11k/iirsiikring.1mgi/i 

19 kap. :; ,1 sa111111a lag. 

.·I 1:1.;i/i so111 O\'SCS i 15 och I() f.I'" lltgtir 

med I, 9 ~;; 111" det hclop11 på rilkl't 

mgificn skall lwräknas. 

18 ~ 
.-11:1.;ificma 1ill/iires sWll'll. 

I Lydelse enligt 1979: 218 

I fi-dga 0111 dehi1cri11g och u1111hiircl 

ar argi/i som ar.1e.1 i 15 .11 1il/ä111pas 

lagen (/ 959:55] J 0111 11pphiird ar l'is.1·a 

argificr enligt fage110111 all111ii11 /(irsiik

ri11g, 111. 111. 

0111 clehi1eri11g och 111111hiirc/ ar m:i:ifi 
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N111·am11cll' ~\'clelsc 

8 

Fiireslagl'l1 ll'clelsc 

som arscs i 16 .f/inns hesrii111111clse'r i 

llflflhiirc/s/agc11 (J953:l7l). 

A 1:i.:i/ierna ril//iirs sWl<'ll. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1980 och till:impas i fräga om avgift 
som belöper på tid efter ikrafttriidandct. 
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Bilaga l 

Förslag till lagiindring som framlagts i propositionen. 

15 F iirslag till 
Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) 

Hiirigenom fi.ireskri\'S att anvisningarna till 41 b ~ kommunalsl\attclagen 

( 1928:370) skall ha nedan angivna lydelse. 

\'11\'i/l'(ll/c/(' "di'/.\(' Uin·1·lagl'11 l\'clcl.\c 

Amisningar 
till 41 b ~I 

\led egenavgifter frirstils sjukflir

siikringsa\'gift enligt 19 kap. 2 ~ 

lagen (I 962:381) om allmiin frirsiik

ring. soL·iall(_irsiikringsa\'gift till folk

pensioneringen och tilliiggspen

sionsavgift enligt 19 kap. 3 ~samma 
lag. avgift enligt 7 kap. 2 ~ tredje 

.stycket lagen ( 1976:380J nm arbcts

skackförsiikring. a\·gifi enligt 21 ~ 

andra stycket lagen ( 197l):84) om 

clclpensionsförsiikring samt avgift 

enligt 4 ~lagen ( 1%8:419Jom allmiin 

arhetsgivara vgi ft_ 

1\.kd egenavgifter forst[is sjuHiir

siikringsavgifi enligt 19 kap. 2 ~ 

lagen I I '162:381) om allmiin fiirsiik

ring. sociall(irsiikringsavgifi till folk

pensioneringen och tilliiggspen

sionsaq;ift enligt 19 kap. 3 ~samma 
lag, a\ gift enligt 7 kap. 2 ~ tredje 

stycket lagen ( 1976:380) om arhets

skadellir.siikring. avgift enligt 21 ~ 

andra stycket lagen ( 1979:84) om 

delpensionsforsiikring. argi/i e11l~i.:1 

I fJ 1'· lage'll ( 19 7fJ:3S I J n111 b(m111111s11rg 

samt a\'gift enligt 4 ~ lagen 

( 1968:419) om allmiin arbetsgivarav
gift. 

i\vdrag medges for egena\'gifter som p<'illirts s;lsom slutlig skatt. liar 

skattskyldig for det beskattningsår till vilket a\'gifterna hiinför sig medgivits 

schablona\'drag enligt punkt 2 a av an1·isningarna till 22 ~ och punkt 9 a av 

an\·isningarna till 29 ~- medges dock anlrag endast for det belopp varmed 

egenavgifterna överstiger schablonavdraget. Om schablonanlrag tör \'isst 
beskattningsär medgi\'its med helnpp iherstigande summan a1· de 

egena\'gifter. som på forts s{1som slutlig skatt for samma beskattningsår. skall 

skillnadsbeloppet tagas upp som intiikt. 

Avdrag medges ii\'en f(ir egena\'gifter som har pMöns si1som t i Il kommande 

skatt samt for belopp \'armed medgivet schablonanlrag f(ir visst beskatt

ningsar har reduL·erats i samband med iindring av taxeringen. Som intiikt 

upptages egenavgifter. som restituerats, avkortats eller avskrivits. samt 

hclupp \i1rn1ed schablonanlrag llir \'isst bcskattnings~tr i samband med 
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N11rara11de (rde/se Föreslagen (rdelse 

iindring av taxeringen medgivits utöver tidigare {1tnjutet schablonavdrag. 

Belopp som - efter beaktande i förekommande fall av tidigare medgivet 

schablonavdrag - iir avdragsgillt eller skattepliktigt enligt andra eller tredje 

stycket hiinfiires till det beskattningsår under vilket slutlig eller tillkomman

de skatt har päf<irts eller restitution, avkortning eller a\·skrivning har skett. 

Har schablonavdrag medgivits eller har tidigare medgivet schablonavdrag 

iindrats. skall, sävida taxerings[llgiirden icke föranleder omriikning av 

egenavgifterna flir beskattningsiiret i fråga. a\"llraget eller inliikten hiinföras 

till det, beskattningsär under vilket beslutet angående taxeringsätgiirden har 

meddelats. 
I far den skattskyldige antingen brukat en eller flera jordbruksfastigheter 

eller bedrivit en eller !lera riirelser under det beskattningsår som anges i fjiirde 

stycket. skall i niimnda stycke avsett avdragsgillt eller skattepliktigt belopp 

hiinföras till den flirviin·sknlla som ger störst underlag för beriikning av 

sl'i1ablonavclrag. I far den skattskyldige under niimnda beskattningsiir biide 

brukat jordbruksfastighet och bedrivit rörelse. faststiilles i forsla hand det 

inkomstslag inom vilket underlaget llir avdrag iir stiirst. Inom detta 

inkomstslag hiinföres avdrag eller intiikt till den forviirvskiilla som ger störst 

underlag. I far den skattskyldige under beskaltningsåret varken brukat 

jordbruksfostighet eller bedrivit rörelse. medges avdraget s[1som allmiint 

avdrag enligt 46 ~ 2 mom. medan intiikten upptages såsom intiikt av tillfallig 

f(irvii rvsvcrksam het. 

Denna lag triider i kraft tvä veckor efter den dag. dä lagen enligt uppgift pä 

den utknmmit fd111 trycket i Svensk författningssamling. och tilliimpas första 

g~mgen vid 1981 års taxering. 
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Bilaga 3 

Förslag till lagiindring som framlagts i propositionen. 

16 Förslag till 
Lag om ändring i uppbiirdslagcn (1953:272) 

1-liirigenom föreskrivs att I *· 3 * I mom. och 27 * 1 mom. uppbördslagen 
( 1953:272)1 skall ha nedan angivna lydelse . 

.\11ra1wule lrde/se 

Med skatt förstås i denna lag, diir 

icke annat angi\'eS. statlig inkomst

skatt. statlig förmögenhetsskatt. ut

skiftn i ngsskatt. ersiitt ni ngsskatt. 

kommunal inkomstskatt. lancls

ti ngsmedel. skogs\'årclsavgifter. si1-
dana socialförsiikringsavgifter till 

folkpensioneringen och tilliiggs

pensionsa\'gifter som a\'ses i 19 kap. 

3 ~lagen om allmiin försiikring.sjuk-

1\irsiikringsavgifter enligt 19 kap. 2 * 
sistniimnda lag, arbetsskadeförsiik

ringsavgirter enligt 7 kap. 2 ~ tredje 

stycket lagen ( 1976:380) om arbets

skadeforsiikring, dclpensionsförsiik
ringsavgilkr enligt 21 ~andra styck

et lagen ( 1979:84) om delpensions

forsiikring. sådana arbetsgivaravgil"

ter enligt lagen om uppbörd av vissa 

avgifter enligt lagen om allmiin 

försiikring. m. m .. avgifter enligt 

lagen om allmiin arbetsgivaravgift 

och enligt lagen om avgift ll."ir 

sjöfolks pensionering vilka icke upp

biiras av riksll:irsiikringsverkel. skat

tetilliigg eller llirseningsavgift enligt 

ta.xeringslagen. iivensom annuitet <l 

avdikningslän. 

liirl'slagrn lrdl'/se 

Med skatt forstås i denna lag. diir 

icke annat angives, statlig inkomst

skatt. statlig förmögenhetsskatt. ut

sk iftn i ngsska tt. ersiittn ingsskatt, 

kommunal inkomstskatt, lands

tingsmedeL skogsvårdsavgifter, så

dana socialförsiikringsa,·gilkr till 

folkpensioneringen och tilliiggs

pensionsavgifter som avses i 19 kap. 

3 ~lagen om allmiin forsiikring. sjuk

forsiikringsavgirter enligt 19 kap. 2 ~ 

sistniimnda lag. arbetsskadclorsiik
ringsa,·gifter enligt 7 kap. 2 ~ tredje 

stycket lagen ( 1976:380) 0111 arbets

skadeförsiik ring. del pensionsfö rsii k

ri ngsa vgi l°Li.:r enligt 21 ~andra styck
et lagen ( 1979:84) om delpensions

försiikri ng. bar/111111so1:!.!sargfficr cnl~!.!.1 

16 1' lagen(/ 9 76:381) 0111 hamr1111.rnrg. 

s<klana arbctsgivara\'gilicr enligt la

gen om uppbörd av vissa a\'gifter 

enligt lagen om allmiin ll_irsiikring. 

m. m., a\'gifter enligt lagen om 

allmiin arbetsgivara\'gift och enligt 

lagen om a\'gill för sjiilC>lks pensio

nering vilka icke uppbiiras a\' riksfiir

siikringsverket. sb11etill:igg eller 

förseningsa\'gili enligt ta\eringsl~1-

t Lagen onllry,kt 1972:75. S..:naste lyd..:ls..: a\ lag..:ns ruhri~ J<17.J:i71 
7 Senaste lydelse I 'l7lJ:88. 
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gen. iivensom a 11 nu itet [1 avd i I\ ni ngs

lim. 

Regeringen mi1. nm siirsl\ilda omstiindigheter diirtill fiiranlcda. fiir..:sl\ri\·a 

att i samband med uppbörden av sl\att m[1 upphiiras jiimviil annan aq!il"t iin 

s[1da11 som i l<irsta stycl\et siigs. I far dyl il\ tlireskrirt meddelats skall. cfö icke 

annat angiYits. \"ad i denna lag stadgas ang[1ende sl\att iiga motsvarande 

tillii111pning betrii!Tande avgift som med forcsl\riften avses. 

111o111 .3 1 den nmfattning nedan 

angiws skall skattsl-;yldig utgöra 

preli111iniir skatt med helnpp. vilket 

sii niira som möjligt kan antagas 

mnts\·ara i den slutliga skatten ing[1-

cnde statlig in1'omstskatt. statlig 

I mo 111. I den omfattning nedan 

angives skall skattskyldig utgöra 

preliminiir sl\all 111ed helnpp. vill\et 

si\ niira som 111iijligt l\an antag;1s 

111ntsvara i den slutliga s1'atten ingi1-

ende statlig inkomsts1'att, statlig 

llirmögenhctsskat l. social fii rsii 1'- tlir111iige n hetsska t t. SOL' i al flirsii k-

ringsavgift 1ill folkpensioneringen 

enligt 19kap.3 ~lagen(J%2:38110111 

allmiin fiirsiil\ring. tilliiggspensions

;J\·gift. sju1'forsii1'ringsavgift. arbcts

skadeforsiil\ri ngsavgift. del pensinns

l<irsiil\ri ngsavgi l"t. avgift enligt 4 ~ 

lagen 0111 allmiin arbetsgivaravgift. 

kommunal inkomstskatt och lands

tingsmcdel. 

ringsavgift till liilkpensioneringen 

enligt ]')1'ap.3 ~lagen11%2:3811om 

all111iin fifrsiikring:. tilliiggspensinns

avgift. sjukfiirsiikringsa\·girt. arbcts

sl\adellirsiik ri ngsavgi n. del pensinns

l'i.irsii I\ ri ngsa \·gift. hamo111.1mg.1a1:!.'.i/i. 

a\gift enligt 4 ~ lagen 0111 alliniin 

arbetsgivaravgift. kommunal i11-

l\oms1s1'att nch landstingsmedel. 

27 ~ 
I mo 111. 4 l "triil\ning a\· de siirs1'ilda sl\atteposter som-ingii i slutlig sl\att 

samt debitering a\· s.'1dan skatt sl\er med ledning a\ uppgifter i taxcringsliingd 

eller annat beslut om taxeringen. I öwigt iakttages: 
att fiir s1'atts1'yldiga. som avses i 10 ~ I mom. lagen 0111 slatlig in1'0111s1-

sbtt. sädan sbtl utrii1'nas med tilliimpning av det procenttal av grundhe

loppet. som faststiillts att giilla för den prel i 111i niira s1'att. vi I 1'en skall avriik nas 

mot den ifri1gavarande slutliga skatten: 

att 1'ommunal inl\omstskatt och landstingsmedel utriil\nas 111ed ledning a\· 

den utdebitering liir sbtte1'rona nch sl\atteiirc .som l!ir inf;omstäret giiller i 

besbt t ningsortcn: 

att l\ommunal inl\omstskatt och landstingsmedel uirii1'nas i en gemensam 

post. diin·id skattebeloppet \·id iirelal iiver fcm1io a\·rundas upp[1t och vid 

annat iiret<tl anund<ts ned[1t till helt 1-;ronl<tl: 

-' Sen<t,tc lydelse I '1/'l:XX. 
J SL"ll<L'ill' lydclsL' I 'li'>:8R. 
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att skogsdrdsavgift utriiknas med tilliimpning av det pmmilletal, som 

enligt vad diirom siirskilt iir stadgat hestiimh llir det iir dit den slutliga skatten 

debiteras: 

att tilliiggspensionsa\·gift utriiknas nied tillii111pning a\· den l(ir inko111sliire1 

J'aststiillda procentsatsen för avgilbuttaget, diirvid iiretal bnnl'aller: 

att kommunal inkomstskatt nch landstings111edel debiteras med belopp 

som utriiknats av lokal skattemyndighet i det J'iigderi diir beskattningsunen iir 

bcliigen: 

att i I* oml(irmiild sjukforsiikringsavgift debiteras enligt Jl) kap. lagen om 

allmiin fiirsiikring p~1 grumh al av uppgifter om fiirsiikringsllirh~1llanden Sl°llll 

liimnas av all111iin l(irsiikringskassa: 

att socialfiirS:ikringsavgif't till folkpensioneringen S:1\·itt giiller person med 

inkomst av annat fiin·iirvsarbcte iin anstiillning debiteras med tilliimpning <tv 

bestiimmelserna i 11 kap. 4 ~ sa111t 19 kap. 3 och 4 a ~~ lagen nm all111iin 

lörsiikring: 

att i I ~ omfiir111iild arbetsskadefiirsiikringsavgift debiteras med ledning av 

bestiimmclserna i 7 kap. 2 ~tredje stycket lagen 11976:380) nm arbetsskade

J(irsiikring: 

att i I ~ omf(ir111iild delpensionsforsiikringsal'gift debiteras med ledning a\ 

bestii111111elserna i 21 ~ andra stycket lagen 11979:84) om delpensionsfiirsiik

ring: 

all I 1' 0111/iin11iild f1am-

0111.1nrg\illXifi dehitl'fa.1 111,·c/ /ed11i11g 

i/I' 1>,·s1ii111111,•l\N11a i /6 11· /agl'll 

(f'J7fJ:3SI I 0111 hamo111.w11:~: 

att i I ~ omförmiilda arbetsgivaral'gifter debiteras i en gemensam post: 
samt 

att i I ~ nmfrirn1iild annuitet eller. diirest skattskyldig har att erliigga lkra 
annuiteter, summan a1· dessa päl<ires i helt antal J.;rnnnr, diirvid iiretal 

bort faller. 

Denna Jag triider i kraft t v~i l'ecknr efter den dag, du lagen enligt uppgift p~1 

den ut1'ommit fr~1n trycket i Svensk fiirfattningssamling. 
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Rilaga 4 

Förslag till lagiindring som framlagts av utskottet vid mom. 2 och 3 i 

hemstiillan. 

3 Förslag till 
I.ag om ändring i lagen (1976:381) om barnomsorg 

Hiirigenom föreskrivs att 14 och 16--18 ~~ lagen(] 976:381) om barnomsorg 
skall ha nedan angivna lydelse. 

;\"urarandc ~vcll'lsc Utskot1c1s .fiirslag 

14 ~ 

Om statsbidrag till kommunernas 
barnomsorg finns särskilda bestäm
melser. För finansiering av sådant 
statsbidrag erlägges årligen socialav
gift enligt 15 och Jfi R 

Om statsbidrag till kommunernas 

barnomsorg finns särskilda bestiim
melser. För finansiering av sådant 
statsbidrag erliigges årligen socialav
gift enligt 15--17 ~~-

(rsisk 11crs11n som har ha/i i11ko111sr 

)(i ~I 

A l'gi/i utgdr med <'n 11ch sex tiondels 

11roce11t av de1 helopfl. pd rilkct m:i.:ir m· annarjön'iirrsarbcrc än anställning 

enligt 3 kap. 2 11· lagen (J962:38f) 0111 

allmän .fiirsäkring skall erlägga argifi 

cnligr de gmndcr so111 anges jbr 

sjuk/iirsäkringsargifi i I 9 kafl. 2 .\' 

ten skall beräknas. 

sam111a lag. 

17 ~ 

I ji"åga om debirering och llflphörd A rgifi so11111\"scs i 15 och 16 {11 urgår 

ar argi/i iiger lagen (/959:552) 0111 med I. 9 ",, ar der belopfl flå rilker 

llf!flhiird ar l'issa argificr enligt lagen argifien skall beräknas. 

0111 allmän fiirsiikring. m. 111. morsra-

rande r illii 111pning. 

18 ~ 

A rgifil'ma rill/iiffs .1wren. I .fi"dga 11111 dchilering 11ch llflflhiircl 

ar argi/i sn111 arses i 15 .11 ri/läm11as 

lagen ( 1959:552) 0111 111111biird m· l"issa 

al'gi/iN en/igr lagen 11m a/lmän/iirsiik

ri11g. 111. 111. 

()111 dehiTl'rin.'.! nch 11111'/'iird a1· argi/r 
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U 1skol I l'ls .fi"irs/ag 

so111 lll'S<'S i 16 f/i1111s h<·s1ii111111l'lser i 

11pp/Jiird.1/age11 ( / IJ53 ::! 7 :! ) . 
. lrgi/i<'/"llll li/l/(irs s1a1c•11. 

I. Denna lag triider i kraft, s:1vitt avser höjning av i 17 ~angivna avgifter 

den I januari 1980 och i iivrigt den I juli 1979. 

2. I fr{1ga 0111 avgift enligt 16 ~skall for ;\r 1979 giilla foljande. Avgift skall 

erHiggas l'ör hiill'ten av den för året heriiknade inkomsten av annat förviirvs

arhete iin anstiillning. Har s<'1dant arhete icke utförts under m[1naderna 

ju]i-{fecemher. skall avgil't ej erliiggas. Befrielse från avgift medges av den 

lokala skattemyndigheten efter framstiillning senast den 31 augusti 1980 

eller, om detta försummas, efter hegiiran om avkortning eller restitution av 

påförd avgift. 

3. Genom lagen upphiives lagen ( 1979:218) om iindring i lagen ( 1976:381) 

om harnl1msnrg. 
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Bilaga 5 

Förslag till lagiindring som framlagts av utskottet vid mom. 5 i hemstiil

lan. 

16 Förslag till 
Lag om ändring i up1>bördslagt'n (1953:272) 

l-liirigenom föreskrivs att I~. 3 ~I mom. och 27 ~I rnorn. upphördslagen 

( 1953:272)1 skall ha nedan angivna lydelse. 

Nul'a ra ncle (1°cll'lsc 

Med skatt förstäs i denna lag, cfar 

icke annat angivcs, statlig inkomst

skatt, statlig förrniigenhetsskatt, ut

skiftn i ngsskatt, ersiitt ni ngsskatt. 

kornmunal inkomstskatt, lands

tingsmedel. skogsvårdsavgifter, så

dana socialförsiikringsavgifter till 

folkpensioneringen och tilliiggspen

sionsavgifter sorn avses i 19 kap. 3 ~ 
lagen om allrniin fi.irsiikring, sjuk

försiikringsavgifter enligt llJ kap. 2 ~ 

sistniimnda lag, arhetsskadeförsiik
ringsavgifter enligt 7 kap. 2 ~ tredje 

stycket lagen ( 1976:380) orn arhets

skadeforsii kring, del pensionsfö rsii k

ri ngsa vgi fter enligt 21 ~andra styck

et lagen ( 1979:84) om delpensions

forsiikring, sädana arbetsgivaravgif

ter enligt lagen om uppbörd av vissa 

avgifter enligt lagen om allmiin 

försiikring. m. m.. avgifter enligt 

lagen om allmiin arbetsgivaravgift 

oL·h enligt lagen orn avgift för 

sjöfolks pensionering vilka icke upp

biiras av riksförsiikringsvcrkct, skat

tetilliigg eller förseningsavgift enligt 

taxcringslagcn. iivl'nsom annuitet å 

a\ di k ni ngsl:"rn. 

U 1s/.:n1 I l'IS .f(irslag 

Med skatt förstås i denna lag, där 

icke annat angives, statlig inkomst

skatt, statlig förmögenhetsskatt, ut

sk iftn ingsskatt, ersiit tn i ngsskatt. 

kommunal inkomstskatt, lands

tingsmedel, skogsvårdsavgifter, så

dana soeialförsiikringsavgiftcr till 

folkpensioneringen och tilliiggspen

sionsavgilier som avses i 19 kap. 3 ~ 
lagen om allmiin försiikring. sjuk

försiikringsavgifter enligt 19 kap. 2 ~ 

sistniimnda lag, arhetsskadeförsiik
ringsavgilier enligt 7 kap. 2 ~ tredje 

stycket lagen ( 1976:380) om arhcts

skadefö rsiik ring, de I pensionsfl.irsii k

ri ngsa vgifter enligt 21 ~andra s1yek

e1 lagen ( 1979:84) om delpcnsions

försiikring, socialm:«ifier l'nl~«l 16 .1' 

lagen (/C/76:381) om barnomsorg. 

sådana arbetsgivaravgifter enligt la

gen om uppbörd av vissa avgifter 

enligt lagen om allmän försiikring, 

m. m., avgifter enligt lagen om 

allmiin arbetsgivaravgift och enligt 

lagen om avgift för sjöfolks pensio

nering vilka icke uppbiiras av riksfrir

siikringsverket, skattetill:igg eller 

f"örseningsavgifl enligt taxeringsla-

I Lagen onllryc~l 1'17~:75. Senaste lydebe av lagens rubri~ 1974:771. 
'Scna~te lydelse 1979:88. 
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U'rskr 1f f l'ls ,liirslag 

gen, iivensom annuitet å avdiknings

lån. 

Regeringen må, om siirskilda omstiindigheter diirtill föranleda, föreskriva 

att i samband med uppbörden av skatt m{1 uppbiiras jiimviil annan avgift iin 

S<'1dan som i första stycket siigs. Ilar dylik tl"ireskrift meddelats skall, diir icke 

annat angivits, vad i denna lag stadgas angående skatt iiga motsvarande 

tilliimpning betriiffande avgift som med föreskriften avses. 

mo m. 3 1 den omfattning nedan 

angives skall skattskyldig utgöra 

preliminiir skatt med belopp, vilket 

sä nära som möjligt kan antagas 

motsvara i den slutliga skatten ingå

ende statlig inkomstskatt. statlig 

förmögenhetsskatt, socialförsiik-

ringsavgift till folkpensioneringen 

enligt 19 kap. 3 ~lagen ( 1962:381) om 

allmiin försiikring, tilliiggspensions

avgil"t. sjukförsiikringsavgift, arbets

skadcfi.irsiikringsavgift, delpensions

frirsiikringsavgift, avgift enligt 4 ~ 

lagen om allmiin arbetsgivaravgift. 

kommunal inkomstskatt och lands

tingsmedel. 

1 ' - ' 
1 mo m. I den omfattning nedan 

angives skall skattskyldig utgöra 

prcliminiir skatt med belopp, vilket 

så niira som möjligt kan antagas 

motsvara i den slutliga skatten ingå

ende statlig inkomstskatt. statlig 

förmögenhetsskatt, socialförsiik

ringsavgift till folkpensioneringen 

enligt 19 kap. 3 ~lagen (1962:381 )om 

allmiin försiikring, tilliiggspensions

avgift. sjukmrsiikringsavgift. arbets

skadeförsiikri ngsavgift, del pcnsions

försiik ringsavgi ft, sucialal'gi/i enligt 

/6 1' lagen (1976:381 )0111 barnomsorg, 

avgift enligt 4 ~ lagen om allmiin 

arbetsgivaravgift. kommunal in

komstskatt och landstingsmedel. 

2n 
I mo m. 4 litriikning av de siirskilda skatteposter som ingå i slutlig skatt 

samt debitering av sådan skatt sker med ledning av uppgifter i taxeringsliingd 

eller annat beslut om taxeringen. I övrigt iakttages: 

att for skattskyldiga. som avses i 10 ~ I mom. lagen om statlig inkomst

skatt. sädan skatt utriiknas med tilliimpning av det procenttal av grundbe

loppet. som faststiillts att gii Ila för den prel im i niira skatt.vilken skal I avriik nas 

mot den ifrägavarande slutliga skatten: 

att kommunal inkomstskatt och landstingsmedel utriiknas med ledning av 

den utdebitering för skattekrona och skatteöre som för inkomståret giiller i 

beskattningsonen; 

att kommunal inkomstskatt och landstingsmedel utriiknas i en gemensam 

post. diin·id skattebek1ppet ,·id öretal ii,cr femtio a\rundas uppät och vid 

3 Senaste lydelse I <l79:8~. 
-1 Senaste: lydelse I <J7<1:88. 
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annat iiretal avrundas nedM till helt krontal; 
· att skogsv[mlsavgift utriiknas med tilliimpning av det promilletal, som 

enligt vad diirom siirskilt iir stadgat bestiimts för det år då den slutliga skatten 
dehitera.~: 

att tilliiggspcnsionsavgift utriiknas med tilliimpning av den för inkomståret 
faststiillda procentsatsen för avgiftsuttaget, diirvid öretal bortfaller: 

att kommunal inkomstskatt och landstingsmedel debiteras med belopp 
som utriiknats av lokal skattemyndighet i det fögderi diirbeskattningsorten är 
beliigen: 

att i 1 ~ omtlirmäld sjukförsäkringsavgift debiteras enligt 19 kap. lagen om 
allmiin fi.irsiikring på grundval av uppgifter om försiikringsförhållanden som 
liimnas av allmiin försiikringskassa; 

att socialförsäkringsavgift till folkpensioneringen såvitt giiller person med 
inkomst a\· annat förviirvsarbete iin anstiillning dehiteras med tillämpning av 
hestiimmelserna i 11 kap. 4 ~ samt 19 kap. 3 och 4 a ~~ lagen om allmiin 
J'örsiikring; 

att i I ~ omförmiild arbetsskadeförsiikringsavgift debiteras med ledning av 
bcstiimmelserna i 7 kap. 2 ~ tredje stycket lagen ( 1976:380) om arbetsskade
försiikring; 

att i 1 ~ omförmiild delpcnsionsförsiikringsavgift debiteras med ledning av 
bcstiimmelserna i 21 ~andra stycket lagen (]979:84) om delpensionsförsiik
ring: 

arr i I .11· 0111/(irmäld sucia/arg!fi 

dl'hi1cras med /cdning m· bes1ii111111d

sema i 16 .11· lagen (/976:381) om 

bamo111sorg; 

att 1 ~ omförmiilda arbetsgivaravgifter debiteras i en gemensam post; 

samt 
att i 1 ~ nmförmiild annuitet eller, därest skattskyldig har att erlägga flera 

annuiteter. summan av dessa påföres i helt antal kronor, diirvid öretal 

hortfaller. 

Denna lag triider i kraft två \·eckor efter den dag, då lagen enligt uppgift på 

den utkommit från trycket i Svensk författningssamling. 


