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Socialförsäkringsutskottets betänkande
1981/82:6
om sättet att fastställa basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring, m. m. lprop. 1981/82:50)
Utskottet behandlar i detta bctiinkande lagförslagen l-3. 8. 11 och 16--20 i
proposition 1981/82:50 om siittet att fastställa basbeloppet enligt lagen
( 1962:381) om allmän försäkring samt motioner med anknytning till dessa
lagförslag. Lagförslagen 4--7, 9. 10 och 12-15 i samma proposition har
hiinvisats till lagutskottet och behandlas i bctiinkande LU 1981/82:13.
Vidare behandlar utskottet tv{1 motioner som viickts med anledning av
proposition 1981/82:30 om vissa ekonomisk-politiska f1tgiirder m. m. och
som tar upp fragor inom studiestiidsområdet.

*

l betiinkandet behandlas ocksä en iindring i -l6 2 mom. kommunalskattelagen som föreslagits i proposition 1981/82: I 0 om iindrade anlragsregler för
egenavgifter m. m. Denna proposition har hänvisats till skatteutskottet. som
den 17 november 1981 beslutat överliimna propositionen s~lvitt avser förslag
om ändring av nämnda lagrum till soeialförsiikringsutskottet.
Proposition 1981/82:50
I proposition 1981/82:50 om siittet att faststiilla basbeloppet enligt lagen
( 1962:381) om allmiin försiikring. m. m. har regeringen (socialdepartementet). såvitt propositionen hiim·isats till socialfiirsiikringsutskottet,

dels föreslagit riksdagen att anta nedan niimnda av lagrt1det granskade
lagförslag. nämligen
I. lag om iindring i lagi.:n ( 1962:381) om allmiin fi'>rsiikring.
2. lag om iindring i lagen ( 1981 :692) om iindring i lagen (I %2:381) om

allmiin fiirsiikring.

3. lag om iindring i lagen ( 196-l: l-l3) om bidragsförskott.
8. lag om ändring i riittshjiilpslagen ( 1972:429).
11. lag om iindring i lagen ( 1981 :851) om ändring i lagen ( 197-l:R) om
rättegången i tvistemål om mindre viirden,
16. lag om ändring i kommunalskattclagen ( 1928:370).
17. lag om iindring i lagen (I 981 :553) om ändring i kommunalskattelagen
( 1928:.370).
18. lag om ändring i uppbördslagen ( 1953:272).
19. lag om iindring i jordbruksbokföringslagen ( 1979: 141 ).

dels föreslagit riksdagen att anta ett inom socialdepartementet upprättat
förslag till
20. lag om iindrin<> i studiestödslagen ( 1973:349).
I propositionen föresläs att basbeloppet enligt lagen ( 1962:381) om all man
försäkring skall faststiillas för är i stället för som nu för mtmad. Syftet hiirmed
1 Riksdagen 1981 i8:!.. 11 sam/. Nr 6
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är att pensioner och andra förmåner som bestiims med ledning av
basbeloppet i fortsättningen skall riiknas om med hänsyn till den allmiinna
prisutveeklingen endast ·i januari varje

{1r.

Förslaget ing<lr i det samlade

program för vissa ekonomisk-politiska fögärder m. m. som regeringen har
föreslagit i proposition 1981182:30.
Vidare föreslås följdändringar i andra lagar.
De nya reglerna avses träda i kraft den 1 januari 1982.

Proposition 1981 /82: JO
I proposition 1981/82: 10 om ändrade avdragsregler för egenavgifter m. m.
har regeringen (budgetdepartementet) såvitt propositionen överlämnats av
skatteutskottet till socialförsäkringsutskottet föreslagit riksdagen att anta

*

förslag till ändring av 46 2 mom. kommunalskattclagen (1928:370).
Lagrummet föreslås ändrat ur redaktionell synpunkt. Proposition 1981/
82: 10 i övriga delar behandlas i skatteutskottets betänkande SkU 1981/
82:9.
De till socialf1)rsäkringsutskottct hänvisade lagförslagen i propos1t1on
1981/82:50 redovisas i bilaga l och det frfm skatteutskottet överlämnade
lagförslaget i proposition 1981/82: 10 i bilaga 2 till betänkandet.

Motionerna
1Wotio11er riickta med anledning m· proposition 1981182:50
I motion 1981/82:82 av Lars Werner m. fl. (vpk) förcsli\s

1. att riksdagen beslutar avsrn proposition 1981/82:50.
2. att riksdagen beslutar anta följande

Förslag till
Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
I lärigcnom föreskrivs att I kap. 6 *lagen (I 962:381) om allmiin försiikring
skall ha nedan angivna lydelse.

Nuvarande lvdelse

Alotionärernas för.1·/aK

1 kap.

6§
Inom den allmänna - - - - - - - - - - - - - till ett bashelopp.
Basbeloppet fastställs av regeringBasbeloppet fastställs av regeringen för varje månad och utgör 15 400
en för varje månad och utgör 15 400
kronor multiplicerat med det tal.
kronor multiplicerat med det tal.
(jämförelsetal), som anger förhal(jämförelsetal). som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget
landet mellan det allmänna prisläget
under andra månaden före den som
under andra månaden före den som
basheloppct avser och prisläget i juni
basbeloppet avser och prisläget i juni
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1980. Därvid skall i enlighet med
föreskrifter som meddelas av regeringen för tid efter oktoher 1980 förändringarna i det allmänna prisläget
beräknas med bortseende från indirekta skatter, tullar. avgifter och
ändringar i energipriser samt med
tillägg för subventioner. Basbeloppet
avrundas till närmaste hundratal
kronor.
Basheloppet får ändras endast om
jämförelsetalet har ändrats med
minst tre procent sedan närmast
föregående ändring av basheloppet
gjordes.

3
1980. Basbeloppet avrundas till närmaste hundratal kronor.

Basbeloppet fär iindras endast om
jiimförelsetalet har ändrats med
minst trå procent sedan närmast
föregående ändring av hashcloppet
gjordes.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.
I motion 1981182:93 av Olof Palme m. fl. (s) hemstiills
l. att riksdagen avslår förslagen i proposition 1981/82:50 om

a) lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring.
b) lag om ändring i lagen (1962:692) om iindring i lagen (1962:381) om
allmän försäkring,
c) lag om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott.

cl) lag om ändring i rättshjälpslagen ( 1972:429).
e) lag om ändring i lagen (1981:851) om ändring i lagen (1974:8) om
rättegången i tvistemål om mindre värden.
f) lag om ändring i kommunalskattclagen ( 1928:370).
g) lag om ändring i lagen ( 1981 :553) om ändring i kommunalskattclagen
(1928:370),
h) lag om ändring i uppbördslagen ( 1953:272).
i) lag om ändring i jordbruksbokföringslagen (J 979: 141 ).
2. att riksdagen beslutar att basbeloppet enl!gt lagen om allmiin försäkring
skall beräknas enligt de grunder som giiller före den 1 januari 1981.

lHotioner väckta med anledning ar proposirion 1981182:30
I motion 1981182:16 av Hans Nyhage m. 11. (m) hemställs

1. att riksdagen i enlighet med vad som i motionen anförts beslutar att
fr. o. m. den 1 januari 1982 en regel införs i 4 kap. studiestiidslagen som
innebär att nya medel inte beviljas så länge obetalda avgifter som förfallit till
hctalning under tidigare år kvarstår eller om återkrav för mer iin en termin är
obetalt.

2. att riksdagen i enlighet med vad som ovan anförts i motionen beslutar
att fr. o. m. den 1 januari 1982 möjligheter att erhillla barntillägg: p. g. a.
underhållsskyldighet tas bort för de studerande som är skyldiga att utge
underhållshidrag för barn och som inte sammanhor med barnets vtirdnads-
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havare,
3. att riksdagen i enlighet med vad som anförts i motionen beslutar att
fr. o. m. den 1januari1982 studiestöd inte för utgfl till korrespondensstudier
vid Statens skola för vuxna i Norrköping eller I lcrmocls skola.
I motion 1981/82:49 (motivering i motion 1981/82:46) av Olof Palme m.
(s) hemställs

n.

2. att riksdagen till Studiehjälp m. m. på tilläggsbudget I till statsbudgeten
för budgetåret 1981/82 anvisar ett förslagsanslag av 27 nou ()()() kr.
I motion 1981182:60 (motivering i motion 1981/82:57) av Lars Werner
m. fl. (vpk) föresliis att riksdagen beslutar
l. att uttala att elen av regeringen förordade ändringen av tidpunkten för
indexuppräkning av folkpension icke är godtagbar,
2. att godkänna vad som i motionen anförs om :itcrgi\ng till tidigare
heräkningssätt av basbeloppet och hos regeringen hcmstiilla om erforderliga
åtgärder i enlighet därmed.
Yrkande I i motion 1981/82:49 och yrkande 3
behandlas i utskottets betänkande SfU 1981182:4.

motion 1981182:60

Utskottet

Basbeloppet i lagen om allmän försäkring (A FLJ

I proposition 1981/82:30 om vissa ekonomisk-politiska :'1tgärcler. m. m ..
bil. 2, har föreslagits iltgiirclcr inom socialdepartementets ansvarsomrilde
som tar sikte på att medverka till en viss uppbromsning av de kraftiga
kostnadsökningarna för staten och elen allmiinna försiikringen. I niimnda
proposition läggs, såvitt berör utskottets iimnesomdde. fram förslag om
_ändring av reglerna för kommunalt hostadstilhigg till folkpension ( KBT).
som beräknas medföra en hegriinsning av KBT-kostnaderna med totalt ca
600 milj. kr. för år räknat. Dessutom läggs fram förslag om ändring av
bestämmelserna om avräkning av kommunernas kostnader för KBT i
samband med utbetalning av kommunalskattemedel. Förslagen jämte
motioner i anslutning härtill behandlas i utskottets betänkande sru
1981/82:4. I nämnda proposition anför socialministern vidare att reglerna för
fastställande av basbeloppet inom den allmiinna försäkringen bör iindras sii
att basbeloppet fastställs att gälla för t•r i stället för som nu för miinad.
Ändringen kan, enligt propositionen, förväntas leda till en hcgriinsning av
utgiftsökningen inom socialförsäkringssektorn med ca 1 800 milj. kr. under
år 1982, varav 1 !()() milj. kr. avser statsbudgeten. Med hänsyn till att
regeringen beslutat att inhämta lagrt1clets yttrande över de ändringar i lagen
om allmän försäkring m. fl. lagar som berörs av en ändrad basbcloppsberäkning innehåller proposition 1981/82:.30 inte n[1got förslag till riksdagen om
ändrade bestämmelser. Förslag om ändring av beräkningsgrundcrna för
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basbeloppet läggs i stiilkt fram i den nu förcvaramlt: propositionen
198li82:50.
Basbeloppet inom den allmänna försiikringen faststiills av regeringen för
varje månad. Det utgör 15 400 kr. multiplicerat med det tal (jämförelsetal)
som anger förhällandct mellan det allmänna prisläget under andra månaden
före den som basbeloppi:t avser och prisliiget i juni 19811. Föriindringarna i
det allmänna prisläget skall, i enlighet med föreskrifter som meddelats av
regeringen. för tid efter oktober 1980 beriiknas med bortseende från
indirekta skatter. tullar och avgifter medan tilliigg skall göras för subventioner. Dessutom skall vid beriikningcn av jiimförelsetalet ocksi1 bortses från
direkt inverkan på prisliiget genom iindrade energipriser. Basbeloppet
beräknas st1ledes med utgtmgspunkt i föriindringar i nettoprisindex, varvid
dock som nämnts skall bortses fr<'m förändringar i energipriserna.
Basbeloppet iindras först sedan jiimförclsetalet har iindrats med minst tre
procent sedan närmast föregäendc iindring av basbeloppet gjordes.
Basbeloppet för december månad i är utgiir 17

>nu kr.

Detta tal har varit

oförändrat sedan juni månad i <'ir.
Enligt de före den I januari 1981 gällande bestämmelserna om basbeloppet
beräknades detta på grundval av förändringar i konsumentprisindex. dvs.
med hänsynstagande fullt ut till förändringar i det allmiinna prisläget. Enligt
detta beräkningssätt skulle basbeloppet för november-december månader i
år ha utgjort 17 900 kr.
Basbeloppet tillkom för att bevara värdet av utgående pensionsförmaner
inom den allmänna försäkringen. Basbeloppet styr inom AFL:s tillämpningsområde oeksa t. ex. intjänandet av pensionspoiing inom ATP-systemet.
Vidare är den maximala ersättningen inom bl. a. sjukpenningförsäkringen
och föräldraförsäkringcn reglerad av basbeloppet. Basbeloppet har också

kommit till användning inom närliggande områden. Som exempel kan
nämnas bestämmelser i lagarna om pensionstillskott, delpension, arbetsskadeförsäkring och bidragsförskott samt i studiestödslagen och kommunalskattelagen. Därutöver har basbeloppet successivt fått betydelse inom vitt
skilda fält på såväl det allmänna som det privaträttsliga området.

I utskottets betänkande SfU 1980/81: 14 behandlades proposition 1980/
81:20 om besparingar i statsverksamheten. m. m., i vilken föreslogs de
förändringar i basbeloppets beräkning som trädde i kraft den 1 januari i år. I
betänkandet, som godkändes av riksdagen, finns intagna remissyttranden
från bl. a. riksförsäkringsverket och statistiska centralbyrån (bil. 4 och 5 till
betänkandet) vilka närmare belyser basbeloppets betydelse inom främst
socialförsäkringen och basbeloppets tekniska konstruktion.
Förslaget i den förevarande propositionen innebär som nämnts att
basbeloppet skall beräknas av regeringen för år i stället för som nu för varje
månad. Till följd härav kommer basbeloppsanknutna sociala förmåner att
räknas om högst en gång per år till följd av sådana ändringar i prisutvecklingen. som tillåts påverka indexberäkningen. De förmåner som friimst
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p<lverkas av den ;indrade basbeloppsber;ikningen ;ir folkpensionsförm[iner i vilka ingär v{1rdbidrag och handikappers;ittning - A TP-förmimer. cklpensioner, livräntor inom bl. a. arbetsskadeförsiikringL'n, studiemedel och
bidragsförskott.
I propositionen fön:sli1s ocks<i att besttimmelsen om att basbcloppd far
ändras endast om prisbget har iindrats med minst tre procent sedan
föregaende iindring gjordes skall hehällas vid faststiillande av basbelnppet
för år 1982. men diirefter slopas.
Förslaget om att basbekippet skall beräknas för i1r föranleder. förutom
ändringar i lagen om allmiin försiikring. följdiindringar i ett flertal lagar som
innehi11ler föreskrifter som hiinvisar till basbeloppet för en bestiimd månad.
Propositionen inneh{1ller. s{1vitt den remitterats till soeialförsiikringsutskottet, förslag om ändring i bidragsförskottslagen. rättshjälpslagen. lagen om
rättegången i tvistem[Il om mindre värden. kommunalskattelagen, uppbördslagen och jordbruksbokföringslagen samt studiestödslagen. De föreslagna
ändringarna i studiestödslagen, vilka innebiir att samma basbelopp kommer
att gälla vid såviil beviljande som reduktion av studiemedel. är dock inte
direkt föranledda av att basbeloppet föresliis beräknat för i1r.
Olof Palme m. fl. yrkar i motion 1981/82:93 avslag p:\ propositionen utom
siivitt avser förslaget om iindring i studiestiidslagen. Lars Werner m. fl. yrkar
i motion 1981/82:82 avslag p{1 propositionen i dess helhet. Sistniimnda
motionärer har ockst1 i den med anledning a\· proposition 1981!82:30 viickta
motionen J98\i82:60 motsatt sig att bestämmelserna om ber[ikning av
basbeloppet ändras pii siitt socialministern fiirutskiekade i niimnda prnposi-

tion.
Socialdemokraterna och viinsterpartiet kommunisterna Higger vidare i sina
resp. partimotioner fram yrkanden om att riksdagen skall besluta om en
återgång till de beräkningsgrunder för basbeloppet som gällde före den 1
januari i ar. dvs. att basbcloppd skall bestiimmas med utgirngspunkt i
förändringar i konsumentprisindex.
Vänsterpartiet kommunisterna begiir ocksä att basbeloppet skall ändras
redan när jämförelsetalet ändrats med minst ~vä procent.
I den socialdemokratiska partimotionen riktar motionärerna kritik mot att
propositionens förslag inte föregåtts av utredningsarbete och remissbehandling. I propositionen saknas. framhåller motioniirerna. kalkyler av följderna
av förslaget pi1 silväl förmåns- som avgiftssidan. Konsekvenserna utanför
lagstiftningen. t. ex. i frilga om avtal mellan arbetsmarknadens parter i fråga
om tjänstepensioner. borde ocksf1. menar de. ha redovisats. I motionen
hiinvisas till att socialdemokraterna redan i den med anledning av proposition 1981/82:30 väckta partimotionen 1981/82:49 framhållit de negativa
följderna för pensioniirerna av besluten vid föregående riksmiite om
urholkning av basbeloppet oeh hiijningarna av avgifterna inom sjuk- och
tandvården.Även sparförslagen i proposition 1981182:30 och den nu aktuella
propositionen riktar sig. enligt motioniirerna, till stor del mot pensionärerna.
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Förslagens reella innebörd är, anför de. att pensionärerna tillsammans med
de arbetslösa far betala siinkningen av merviirdeskattcn. Som ett exempel på
hur enbart systemet med en uppriikning av basbeloppet endast en g~ing om
året berör pensionärerna anger motioniirerna att om systemet tillämpats t1r
1980 skulle detta för en ensamstående folkpensionär ha inneburit en minskad
pension med 8 'li:·.
Även viinstcrpartiet kommunisterna anser att en biittre redovisning av
förslagets olika konsekvenser för den enskilde borde ha liimnats i propositionen. De avvisar förslaget med hänvisning till att det Wgger iikade biirdor
pt1 de ekonomiskt sämst stiillda i samhället.
Gällande bestiimmelser om ändring av basbeloppet

s~t

snart jiimförelseta-

let ökat med tre procent har inneburit att pensionärskollektivet i högre grad
än löntagarkollektivet kunnat fä kompensation för prisstegringarna. Samtidigt har basbeloppshöjningarna medfört att kostnaderna har ökat kraftigt för
pensioner och andra basbeloppsanknutna sociala förmåner. riet iir enligt
utskottets mening nödvändigt att något bromsa denna utveckling med
hänsyn till det ekonomiska läget. Som socialministern framhållit i proposition 1981/82:30 skall nu förevarande förslag liksom förslagen i nyssnämnda
proposition i övrigt som berör pensionsförmånerna ses mot bakgrund av att
hon inom kort skall återkomma till regeringen med förslag om dels höjning
av pensionernas grundnivå genom utbyggnad av pensionstillskotten. dels
vissa förbättringar av handikappersättningen. Genom sådana förbättringar
kan enligt utskottets mening grundtryggheten bevaras för de ekonomiskt
sämst_ ställda pensionärerna och för handikappade personer.
Beräkningarna i proposition 1981/82:50 om besparingseffekten visar att
regeringen utgått från att en automatisk höjning av nuvarande basbelopp
skulle ha skett före eller i samband med fastställandet av basbeloppet för är
1982. I !ittillsvarande prognoser om prisutvecklingen under november
månad tyder på att det är osiikert om basbeloppet kommer att höjas utöver
nuvarande 17 300 kr. för år 1982. och full vetskap härom kommer inte att
föreligga före riksdagens beslut. För att förhindra oförutsedda konsekvenser
av förslaget föreslår utskottet att trcprocentsspärren vid faststiillandc av
basbeloppet för år 1982 tas bort. I övrigt biträder utskottet propositionen.
Med hänvisning till utskottets ovan uttalade uppfattning om nödviindigheten av att hromsa kostnadsutvecklingen för pensioner och andra basbeloppsanknutna förmåner anser utskottet att riksdagen bör vidh;llla sitt vid
riksmötet 1980/81 fattade beslut (se SfU 1980/81: 14) om ändrade beriikningsgrunder för basbeloppet fr. o. m. den I januari i är.
Det anförda innebiir att utskottet avstyrker bifall till motionerna
1981/82:93, 1981182:60 och 1981182:82, sistnämnda motion i motsvarande
del.
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Studiestiid
Utskottet har ingen erinran mot den i pnipositionen föreslagna iindringen i
studiestödslagen och avstyrker följaktligen bifall till motion 1981/82:82 i
motsvarande eld.
I den med anledning av propm;ition Jll81/82:311 om vissa ekonomiskpolitiska Mgiirder. m. m. dckta motionen ILJ81/8:2:-16 av Olof Palmt' m. fl.
föresl;ir nllltioniirerna att det allmiinna barnbidraget skall höjas med 3110 kr.
per barn och {Jr friin den I januari I LJ82. Som en konsekvens hiirav forcsli'is att
även studiebidraget inom studiehjiilpen höjs med 25 kr. fri111 niimnda datum.
Motioniirernas hemstiillan bctriiffande barnbidraget i1terfinns i nwtion
ILJ81/82:50 yrkande I som behandlats i socialutskottets betiinkandc SoU
1981182: 1lJ. llemstiillan betriilfande studichjiilpen görs i m\ition 1981/82:-llJ

yrkande 2.
Socialutskottet har i sitt av riksdagen den 12 november i

~ir

godkiinda

betänkande avstyrkt bifall till yrkandet om höjda barnbidrag. Soeialforsiikringsutskottet finner diirför inte anledning tillstyrka yrkandet i motion
1981/82:-19 om höjda studiebidrag.
·

l motion 1981/82: 16 av Hans Nyhage m. IL som ocksf1 viickts med
anledning av proposition 1981182:30. föresläs vissa besparings[1tgiirder inom
studiemedelsomri1det fr. o. m. den I januari 1982. Fiirslagen överensstiimmer med förslag som lagts fram av centrala studiestiidsniimnden (CSN) i
nämndens anslagsframstiillning för budget{iret I LJ82/83. Motionärerna begär
beslut av riksdagen om att nya studiemedel inte skall beviljas en studerande
så länge obetalda avgifter som förfallit till betalning under tidigare iir kvarstiir
eller om äterkrav för mer än en termin iir obetalt. Studiemedel biir enligt
motionärerna inte heller beviljas för korrespondensstudier vid statens skola
för vuxna i Norrköping eller Hermods skola i andra fall iin niir det kan
konstateras att sökanden har behov av stödet och inte kan fii sitt
utbildningsbehov tillgodosett pii annat sätt. Motionärerna begiir slutligen att
rätten till barntillägg till studiemedel för underhflllsskyldiga studerande
begriinsas till att avse endast underhållsskyldiga som' sammanbor med
barnets vårdnadshavare. Besparingarna inom studiemedelssystemet till följd
av motionsförslagen beriiknar motionärerna till ca 30 milj. kr. för

~tr.

CSN :s anslagsframställning för nästa budgetår bereds f. n. i utbildningsdepartcmentet. Utskottet anser att resultatet av denna beredning bör
avvaktas och avstyrker därför bifall till motion 1981/82:16.

Hemställan
Utskottet hemställer
I. betriiffande säl/cl att ji1ststiilla bashcloppet
att riksdagen med anledning av proposition 1981/82:50 och
proposition 1981182: JO. båda i motsvarande delar. och med
avslag på motion 1981182:93. motion 1981182:60 yrkandena 1
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och 2 och motion 1981/82:82 yrkande l i motsvarande del och
yrkande 2
a. antar det i proposition 1981/82:50 framlagda förslaget till lag
om ändring i lagen (1962:38t) om allmiin försäkring med den
ändringen att andra meningen i punkt 1 övergångsbestämmelserna utgår.
b. antar det i proposition 1981/82:50 framlagda förslaget till lag
om ändring i lagen ( 1981 :692) om ändring i lagen ( 1962:381) om
allmän försäkring,
c. antar det i proposition 1981/82:50 framlagda förslaget till lag
om ändring i lagen (1964: 143) om bidragsförskott.
d. antar det i proposition 1981/82:50 framlagda förslaget till lag
om ändring i rättshjälpslagen (1972:429),
e. antar det i proposition 1981/82:50 framlagda förslaget till lag
om ändring i lagen ( 1981 :851) om ändring i lagen (1974:8) om
rättegången i tvisterna] om mindre värden.
f. antar den i proposition 1981/82:50 föreslagna lydelsen av lag
om ändring i kommunalskattelagcn (1928:370).
g. antar det i proposition 1981/82:50 framlagda förslaget till lag
om ändring i lagen (1981 :553) om ändring i kommunalskattelagen ( 1928:370),
h. antar det i proposition 1981/82:50 framlagda förslaget till lag
om ändring i uppbördslagen (1953:272),
i. antar det i proposition 1981/82:50 framlagda förslaget till lag
om ändring i jordbruksbokföringslagen (1979: 141).
2. beträffande ändring i studiestöds/agen
att riksdagen med bifall till proposition 1981/82:50 i motsvarande del och med avslag på motion 1981182:82 yrkande 1 i
motsvarande del antar det i propositionen framlagda förslaget
till lag om ändring i studicstödslagen ( 1973:349).
3. beträffande studiebidraget
att riksdagen avslår motion 1981/82:49 yrkande 2,
4. beträffande besparingar inom st11diemedelssystemet
att riksdagen avslår motion 1981/82:16.
Stockholm den 1 december 1981
På socialförsäkringsutskottets vägnar
SVEN ASPLTNG

Niirvarande: Sven Aspling (s). Nils Carlshamrc (m). Maj Pehrsson (c). Iklgc
Karlsson (s), Börje Nilsson (s), Gösta Andersson (c), Gullan Lindblad (rn),
Lars-Åke Larsson (s), Ulla Johansson (s). Siri Häggmark (m). Arne
Andersson i Gustafs ( c), Nils-Olof Gustafsson (s). Ingegerd Elm (s). Kerstin
Sandhorg (fp) och Bibi Rosengren (c).
I* Riksdagen 1981182. 11 sam/. Nr 6
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Reservationer
1. Beträffande sättet att fastställa basbeloppet

Sven Aspling. Helge Karlsson, Börje Nilsson, Lars-Åke Larsson, Ulla
Johansson, Nils-Olof Gustafsson och Ingegerd Elm (alla s) anser:
dels att den del av utskottets yttrande på s. 7 som börjar med "Gällande
bestämmelser" och slutar med "motsvarande del." bort ha följande
lydelse:
Vid riksdagsbehandlingen hösten 1980 av regeringens förslag till ändrade
beräkningsgrunder för basbeloppet riktade utskottet (se reservation l till
betänkande SfU 1980181 :14) stark kritik mot regeringen för att förslaget inte
föregåtts av utredning och remissbehandling och för att förslagets konsekvenser inte redovisats i propositionen. Av de yttranden som utskottet
inhämtade vid sin behandling av förslaget framgick att det skulle få
följdverkningar inom skilda områden som inte redovisats av regeringen. Så
t. ex. framhöll riksförsäkringsverket i sitt yttrande att socialförsäkringens
innehåll på sikt skulle komma att förändras i basala delar. Inom ATPsystemet kunde befaras att en pensionär på 20 års sikt kunde få sitt
pensionsskydd sänkt från 65 % till mellan 45 och 50 % av den tidigare
inkomsten. Också för framtida pensionärer kunde likartade effekter uppstå.
Av lagutskottets yttrande framgick att förslaget också skulle få allvarliga
konsekvenser utanför den allmänna försäkringens område eftersom basbeloppet kommer till användning i en mängd civilrättsliga regler och avtal.
Utskottet finner det anmärkningsvärt att regeringen nu ånyo föreslagit en
ändring av hur basbeloppet skall beräknas - denna gång dessutom med en
helt annan teknisk konstruktion - utan föregående utredning och remissförfarande. Även konsekvensernaav detta förslag finner utskottet bristfälligt
redovisade, och några kalkyler av följderna för den enskilde återfinns inte i
propositionen. Redan under utskottets behandling har det visat sig att
verkningarna av- förslaget sannolikt skulle bli helt annorlunda än vad
regeringen räknat med.
Följderna av en basbeloppsförändring för olika civilrättsliga lagar och
avtal belyses i lagutskottets betänkande LU 1981/82: 13. Utskottet hänvisar
till detta och till den till betänkandet fogade socialdemokratiska reservationen. Såvitt angår förslagets verkningar på det socialpolitiska fältet konstaterar utskottet att den enskilde pensionären, den enskilde handikappade och
den enskilde studeranden får vidkännas en betydande sänkning av sin
levnadsstandard eftersom propositionens förslag främst riktar sig mot dessa
grupper. Regeringens sparförslag under föregående riksmöte innebar också
påfrestningar på främst pensionärernas ekonomi. genom att pensionerna
inte längre blev värdesäkrade fullt ut och den enskildes kostnader vid sjukoch tandvård höjdes. Härtill kommer att sparförslaget i proposition
1981182:30 om en minskning av de kommunala bostadstilläggen drabbar
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pensionärerna hårt. Socialdemokrati:rna har också vid behandlingen av detta
förslag motsatt sig dess genomförande (se SflJ 1981/82:4).
Enligt utskottets mening bör basbeloppet även i fortsättningen fastställas
per m[mad och räknas upp sä snart prishöjningarna överstigit tre procent.
Full kompensation bör därvid ges för prishöjningarna. Det anförda innebär
att utskottet avvisar propositionens förslag om ändrade regler för beräkning
av basbeloppet samtidigt som utskottet förordar att en Mergång sker den 1
januari l 982 till de beräkningsgrunder för basbeloppet som gällde före den 1
januari i år.
Utskottet tillstyrker sålunda motion 1981/82:93 och avstyrker bifall till
proposition 1981/82:50. Härigenom tillgodoses i väsentliga delar också
motionerna 1981/82:60 och 1981/82:82.

dels att utskottet under I bort hemställa
1. beträffande sättet att fastställa basbeloppet
att riksdagen med bifall till motion 1981182:93 och med
anledning av motionerna 1981182:60 yrkandena 1 och 2 och
1981182:82 yrkande l i motsvarande del och yrkande 2 samt med
avslag på proposition 1981/82:50 i motsvarande del och med
bifall till proposition 1981/82: 10, likaså i motsvarande del,
a. antar följande som Reservanternas förslag betecknade förslag till lag om ändring i lagen om allmän försäkring.

I Förslag till
Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Härigenom föreskrivs att I kap. 6
skall ha nedan angivna lydelse.

*lagen ( 1962:381) om allmän försäkring

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
l kap.
6~

Inom den allmänna försäkringen skall de beräkningar. som anges i denna
lag, göras med anknytning till ett basbelopp.
Basbeloppet fastställs av regeringen för varje månad och utgör 15 400
kronor multiplicerat med det tal,
(jämförelsetal), som anger förhållandct mellan det allmänna prisläget
under andra månaden före den som
basbeloppet avser och prisläget i juni
1980. Därvid skall i enlighet med
föreskrifter som meddelas al' regeringen för tid efter oktober 1980
förändringarna i det allmänna prislä-

Basbeloppet fastställs av regeringen för varje månad och utgör /7 900
kronor multiplicerat med det tal
(jämförelsetal) som anger förhållandet mellan det allmänna prisläget
under andra månaden före den som
basbeloppet avser och prisläget i
november 1981. Basbeloppet avrundas till närmaste hundratal kronor.
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Nul'arande lydelse

Föreslagen lydelse

get beräknas med bortseende frän
indirekta skatter, tullar, avgifter och
ändringar i energipriser samt med
tillägg för subventioner. Basbeloppet
avrundas till närmaste hundratal
kronor.
Basbeloppet får ändras endast om jämförelsetalet har ändrats med minst
tre procent sedan närmast föregående ändring av basbeloppet gjordes.
I. Denna lag träder i kraft den l januari 1982 och skall tillämpas första
gången vid fastställande av basbeloppet för januari månad 1982.

b. avslår det i proposition 1981/82:50 framlagda förslaget till
lag om ändring i lagen ( 1981 :692) om ändring i lagen ( 1962:381)
om allmän försäkring.
c. avslår det i proposition 1981 /82:50 framlagda förslaget till lag
om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott.
d. avslår det i proposition 1981/82:50 framlagda förslaget till
lag om ändring i rättshjälpslagen (1972:429).
e. avslår det i proposition 1981/82:50 framlagda förslaget till lag
om ändring i lagen (1981:851) om ändring i lagen (1974:8) om
rättegången i tvistemål om mindre värden,
f. dels avslår den i proposition 1981/82:50 föreslagna lydelsen
av lag om ändring i komrnunalskattelagen ( 1928:370). dels
antar det i proposition 1981182:10 framlagda förslaget till ny
lydelse av 46 ~ 2 mom. kommunalskattelagen.
g. avslår det i proposition 1981/82:50 framlagda förslaget till lag
om ändring i lagen (1981 :553) om ändring i kommunalskattelagen (1928:370),
h. avslår det i proposition 1981/82:50 framlagda förslaget till
lag om ändring i uppbördslagen (1953:272),
i. avslår det i proposition 1981/82:50 framlagda förslaget till lag
om ändring i jordbruksbokföringslagen (1979: 141 ).

2. Beträffande besparingar inom studiemedelssystemet
Nils Carlshamrc. Gullan Lindblad och Siri Häggmark (alla m) anser:

dels att den del av utskottets yttrande på s. 8 som börjar med "CSN:s
anslagsframställning" och slutar med "motion 1981/82: 16." bort ha följande
lydelse:
Förslagen i motion 1981/82: 16 grundar sig på vad CSN föreslagit i sin
anslagsframställning för nästkommande budgetår. Förslaget om att nya
studiemedel inte skall beviljas en studerande så länge obetalda avgifter som
förfallit till betalning under tidigare år kvarstår eller om återkrav för mer än
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en termin är obetalt motiveras av CSN med att åtgärder bör vidtas för att
förhindra ett missbruk av studiemedelssystemets nuvarande regler. Samma
motivering gäller beträffande förslaget om att studiemedel inte skall utgå vid
korrespondensstudier. Vad slutligen angår förslaget om att barntillägg inte
skall utgå till underhållsskyldiga som inte sammanbor med barnets vårdnadshavare medför detta inga ekonomiska konsekvenser för den underhållsskyldige eller barnet och dess värdnadshavare. Den underhi\llsskyldige måste
nämligen för att fo nytt barntillägg visa att han överliimnat barntilläggsbeloppet till vårdnadshavaren. Vårdnadshavaren i sin tur kan om barntillägg
inte utgår söka bidragsförskott.
Enligt utskottets mening är förslagen, som beräknas medföra en årlig
besparing inom studiemedclsområdet med ca 30 milj. kr., sä väl underbyggda
att någon ytterligare beredning av dem inte behöver avvaktas. Utskottet
anser därför i likhet med motionärerna i motion 1981/82:16 att förslagen kan
genomföras redan den 1 januari 1982 och tillstyrker följaktligen bifall till
motionen.

dels att utskottet under 4 bort hemställa
4. beträffande besparingar inom studiemedelssystemet
att riksdagen med bifall till motion 1981/82: 16
a. antar följande såsom Reservanternas förslag betecknade

Förslag till
Lag om ändring i studiestödslagen (1973:349)
Härigenom föreskrivs i fråga om studiestödslagen (1973:349)
dels att i lagen skall införas en ny paragraf. 4 kap. 7 a, av nedan angiven
lydelse.
dels att 4 kap. 14 § skall ha nedan angiven lydelse.

Nul'ilrande lydelse

Resernmtemas förslag
4 kap.
7a§
Har studerande uppburit swdiemedel
för studier vid läroanstalt eller utbildnings/in je som omfattas av I och 2 §§
utgår nya studiemedel om
I. debiterad studiemedelsavgift,
som förfallit till betalning före det
kalenderår som studiemedlen avser, i
sin helhet erlagts eller beslut fättats
enligt 8 kap 39, 40 eller 44 - 49 H att
avgift inte skall utgå,
2. av studiemedel, som återkrävts
med stöd m· 9 kap. 2 §. återkrav
avseende högst en termin kvarstår
oreglerat.

StlJ 1981/82:6
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FDrcslagen lydelse
Om synnerliga skiil fDreligger får
studiemedel bcrilja.1· utan hinder 1JI'
vad som anges i förslil stycker.

14§
Har den studerande vårdnaden
Har den studerande vftrdnadcn
om barn som ej fyllt 16 år eller är han
om barn som ej fyllt 16 är eller iir
studerande som s1adig1·ara11de samskyldig att till fullgörande av lagstadmanbor med barnets 1·ård11adshararc
gad underhållsskyldighet utge underhållsbidrag till barn som ej fyllt
skyldig att till fullgörande av lagstadgad underhållsskyldighet utge un16 år, förhöjes det belopp som den
studerande har rätt till enligt 13 ~
derhållsbidrag till barn som ej fyllt
första stycket med barntillägg. Till16 år, förhöjes det belopp som den
läggct utgår för varje barn med 1.39
studerande har rätt till enligt 13
procent av basbeloppet för varje hel.
första stycket med barntilliigg. Tillsammanhängande tidsperiod om 15
lägget utgår för varje barn med 1,39
dagar för hel tidsstuderande och med
procent av basbloppet för varje hel,
2,78 procent av basbeloppet för varsammanhängande tidsperiod om 15
je hel, sammanhängande tidsperiod
dagar för heltidsstuderande och med
om 30 dagar för del tidsstuderande.
2. 78 procent av basbeloppet för varje hel. sammanhängande tidsperiod
om 30 dagar för deltidsstuderande.
Även om båda föräldrarna enligt första stycket har riitt till barntillägg,
utgår endast ett barntillägg. Detta utges till fadern. eller. om föräldrarna iir
ense därom, till modern. Är en av föräldrarna skyldig att utge underhållsbidrag som avses i första stycket. utges dock tillägget alltid till denne. Om
synnerliga skäl föreligger. fii.r barntillägget utgå till envar av föräldrarna.
Har studerande, som enligt första och andra styckena har riitt till
barntillägg på grund av att han är skyldig att utge underhållsbidrag till ett
barn, tidigare på samma grund erhållit barntillägg för samma barn, utgår
dock det nya barntillägget endast om han visar att han har betalat ut det
barntillägg, som senast har beviljats. till den som har vårdnaden om
barnet.

*

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982.
b. som sin mening ger regeringen till känna vad utskottet anfört
om studiemedel vid brevstudier.
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Bilaga I

Författningsförslag i proposition 1981/82:50

Förslag till
Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring
Härigenom föreskrivs att I kap. 6 ~ lagen ( 1962:381) om allmiin
forsäkring 1 skall ha nedan angivna lydelse.

Nul'llrande lvde/se

Fiireslagrn lydelse

I kap.

6

*:

Inom den allmiinna försiikringen skall de beräkningar, som anges i denna
lag. göras med anknytning till ett bas/Je/opp.
Basbeloppet fastställs av regeringBasbeloppet fastställs av regeringen för varje månad och utgör 15 400
en för varje år och utgör 15 400
kronor multiplicerat med det tal.
(jämförelsetal), som anger förhal-

kronor multiplicerat med det tal
(jämförelsetal) som anger förht1llan-

landet mellan det allmänna prisläget
under andra månaden före den som

det mellan det allmänna prisliiget i
norembcr året före det som hasbc-

basbeloppet avser och prisHigct i juni

loppet avser och prisliiget i juni 1980.

1980. Diirvid skall i enlighet med
föreskrifter som meddelas av rege-

ter som meddelas av regeringen för

Diirvid skall i enlighet med föreskrif-

ringen för tid efter oktober 19811

tid efter oktober 1980 förändring-

förändringarna i det allmänna prislii-

arm1 i det allmiinna prisliiget beriik-

get beräknas med bortseende från
indirekta skatter. tullar. avgifter och
ändringar i energipriser samt med
tilliigg för subventioner. Bashcloppet avrundas till närmaste hundratal
kronor.

nas med bortseende från indirekta
skatter. tullar. avgifter och ändringar i energipriser samt med tillägg för
subventioner. Basbeloppet avrundas till niirmaste hundratal kronor.

Basbeloppet får iindras endast om
jämförelsetalet lzar iindmt.1· med minst
tre procent sedan närmast föregående
ändring a1· basbeloppet gjordes.
I. Denna lag träder i kraft den I januari 1982 och skall tillämpas första
gången vid fastställande av basbeloppet för år 1982. Vid fastställande av
basbeloppet för iir 1982 för basbeloppet ändras endast om jämförelsetalet har
ändrats med minst tre procent sedan närmast föregående iindring av
basbeloppet gjordes.
I

Lagen omtryckt 1977:630.
lydelse 1980: 1036.

~Senaste
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Nuvarande lydelse
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Föreslagen lydelse

2. Förekommer i lag eller annan författning en hiinvisning till basbeloppet
för en viss manad som infaller efter ikrafttriidandet. skall hänvisningen i
stiillet avse basbeloppet för det aktuella iuet.
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2 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1981 :692) om ändring i lagen (1962:381)
om allmän försäkring
Härigenom föreskrivs att 12 kap. 2 * lagen (1962:381) om allmän
försäkring i den lydelse paragrafen har erhållit genom lagen ( 1981 :692) om
ändring i nämnda lag skall ha nedan angivna lydelse.
Föreslagen lydelse

Nuvarande lydelse

12 kap.

H
Ålderspcnsion utgör, där ej annat
Ålderspension utgör. där ej annat
följer av andra och tredje styckena följer av andra och tredje styckena
samt 3 och 4 **·för år räknat sextio samt 3 och 4 ~*·för år räknat sextio
procent av produkten av basbeloppet procent av produkten av det basbelopp som har fastställts för året och
för den månad, för vilken pension
medeltalet av de pensionspoäng som
skall betalas och medeltalet av de
pensionspoäng som tillgodoräknats tillgodoräknats den försäkrade eller.
den försäkrade eller. om pensions- om pensionspoäng tillgodoräknats
honom för mer än femton år, medelpoäng tillgodoräknats honom för
talet av de femton högsta poängtamer än femton år. medeltalet av de
femton högsta poängtalen. Har pen- len. Har pensionspoäng tillgodoräknats den försäkrade för mindre än
sionspoäng tillgodoräknats den försäkrade för mindre än trettio år.
trettio år. skall hänsyn tas endast till
skall hänsyn tas endast till så stor del
så stor del av nämnda produkt som
av nämnda produkt som svarar mot
svarar mot förhållandet mellan det
förh:lllandet mellan det antal år. för
antal år. för vilka pensionspoäng
vilka pensionspoäng tillgodoriiknats tillgodoräknats honom, och talet
honom. och talet trettio.
trettio.
Har pcnsionspoäng enligt 11 kap. 6 ~första stycket på grund av underlåten
avgiftshctalning inte tillgodoräknats den försäkrade. skall hans ålderspension utgöra sextio procent av så stor del av den i första stycket angivna
produkten. som svarar mot förhållandet mellan det antal år, dock högst
trettio, för vilka pensionspoäng tillgodoräknats den försäkrade, och talet
trettio ökat med ett för varje år. för vilket den försäkrade till följd av
underlåten avgiftshctalning inte tillgodoräknats pensionspoäng. Vid tillämpning av vad nu sagts får talet trettio ej ökas till mer än femtio.
Om ålderspensionen börjar utbetalas tidigare än från och med den månad
varunder den försäkrade fyller sextiofem år, skall pensionen minskas med
fem tiondels procent för varje månad, som då pensionen börjar utgå återstår
till ingången av den månad varunder den försäkrade fyller sextiofem år. Om
pensionen börjar utgå se:iare än från och med sistnämnda månad, ökas
pensionen med sex tiondels procent för varje månad, som då pensionen
I*• Riksdagen 1981 !82. 11 sam/. Nr fJ
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Numrande lydelse
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Föreslagen lydelse

börjar utgå förflutit från ingången av den månad varunder den försäkrade
uppnådde nämnda ålder: härvid får hänsyn dock ej tas till tid efter ingången
av den månad, då den försäkrade fyllt sjuttio år, och ej heller till tid, då den
försäkrade åtnjutit folkpension eller inte varit berättigad till tilläggspcnsion i
form av ålderspension.
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3 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott
Härigenom föreskrivs att 4 *lagen ( 1964: 143) om bidragsfiirskott 1 skall ha
nedan angivna lydelse.

Nul'arande lvdelse

Föreslagen lydelse

Bidragsförskott utgör för år räk-

Bidragsförskott utgör för år räk-

nat fyrtioen procent av det basbe-

nat fyrtioen procent av det basbelopp som enligt I kap. 6 § lagen

lopp som enligt 1 kap. 6 § lagen
(I 962:381) om allmän försiikring har
faststiillts för månaden fiire den som

( 1962:381) om allmiin försäkring har
fastställts för tlret. För det bidrags-

bidragsförskottet avser.

fiirskott som avser januari månad
tilliimpas dock det basbelopp som
giillde för det föregående året.
Skall bidragsförskott utgå i förhållande till såväl fader som moder eller är
barnet berättigat till barnpension enligt 8 kap. 5 § lagen om allmän
försäkring, utgör dock bidragsförskottet trettioen procent av det basbelopp
som anges i första stycket. i förra fallet i förhållande till varje underhållsskyldig.
Föreligger grundad anledning antaga att fastställt underhållsbidrag betalas
i vederbörlig ordning, utgör bidragsförskottet skillnaden mellan förskottsbelopp enligt första eller andra stycket samt underhållsbidragets belopp.
Om det underhållsbidrag som har blivit fastställt uppenbarligen understiger vad den underhållsskyldige hör erlägga i bidrag, lämnas inte bidragsförskott enligt första eller andra stycket med högre belopp iin underhållsbidraget. I fall som avses i tredje stycket liimnas inget bidragsförskott.
Denna lag träder i kraft den I januari 1982. För det bidragsförskott som
avser januari 1982 tillämpas dock det basbelopp som gällde för december
1981.

I

Lagen omtrvckt 1976:277.

c Sc~aste lyd~lse 1981 :396.
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8 Förslag till
Lag om ändring i rättshjälpslagen (1972:429)
Härigenom föreskrivs att 6 § rättshjälpslagen (1972:429) 1 skall ha nedan
angivna lydelse.
Nul'arande lydelse

Föreslagen lydelse

6§
Allmän rättshjälp beviljas fysisk
Allmän rättshjälp beviljas fysisk
person i rättslig angelägenhet, om
persern i rättslig angelägenhet, om
han behöver sådant bistånd och hans han behöver sådant bistånd och hans
beräknade årsinkomst ej överstiger beräknade årsinkomst ej överstiger
ett gränsbelopp som motsvarar åtta ett gränsbelopp som motsvarar åtta
gånger det enligt lagen (1962:381)
gånger det hasbelopp enligt \agen
om allmän försäkring bestämda bas(1962:381) om allmän försäkring
beloppet för oktober året innan rätts- som gällde året innan rättshjälp
hjälp begäres.
begäres.
Bidrager den rättssökande i väsentlig omfattning till annans underhåll,
ökas gränsbeloppet med vad som motsvarar ett halvt basbelopp för var och
en till vilkens underhåll han sålunda bidrager.
Är den rättssökandes betalningsförmåga väsentligt ökad på grund av
förmögenhetsinnehav eller annan särskild omständighet eller väsentligt
nedsatt på grund av skuldsättning eller annan särskild omständighet, skall
den beräknade årsinkomsten jämkas på det sätt att skäligt belopp tillägges
eller fråndrages.
Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, domstolsverket meddelar närmare föreskrifter för beräkning av den rättssökandes ekonomiska
förhällandcn.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982. I fråga om rättshjälp som
begärs före utgången av år 1982 tillämpas äldre bestämmelser.

I

Lagen omtryckt 1979:240.
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Il Förslag till
Lag om ändring i lagen (1981:851) om ändring i lagen (1974:8)
om rättegången i tvistemål om mindre värden
I Hirigenom föreskrivs att l *lagen (1974:8) om rättegimgcn i tvistemål om
mindre värden i den lydelse paragrafen har erhällig genom lagen (1981:851)
om iindring i nämnda lag skall ha nedan angivna lydelse.

Nurarande lydelse

Föreslagen lydelse

l
Denna lag skall tilliimpas på rättcgtmgcn i tvistemat vari förlikning om

*
Denna lag skall tilliimpas på riittegångcn i tvistemål vari förlikning om

saken iir till Men. om värdet av vad

saken är tillåten, om värdet av vad

som yrkas uppenbart ej överstiger

som yrkas uppenbart ej överstiger
hälften av basbeloppet enligt lagen
(1962:381) om allmän försäkring.

hiilfti:n av det enligt lagen ( 1962:381)
om allmiin försiikring bestämda bas-

/1eloppet för oktoher näst föregående
år.
Första stycket gäller ej om part första gången han skall föra talan i
tvistemålet yrkar att denna lag ej skall tillämpas och därvid gör sannolikt att
bakomliggande tvist rör högre viirde eller att utgängen eljest är av synnerlig
betydelse för bedömningen av andra föreliggande rättsförhållanden. Har
talan väckts genom ansökan om betalningsföreläggande. skall part som begär
mMets hänskjutande till rättegång senast diirvid framstiilla yrkande som nyss
sagts.
Med värde enligt första stycket avses det värde som vid tiden för talans
viickande kan antagas gälla. Har talan väckts genom ansökan om lagsökning.
betalningsförcliiggande eller handräckning eller som enskilt anspråk i
brottmål. avses viirdct vid rättens beslut att tvisten skall handläggas som
tvisti:m:'1l. Vid bediimningcn skall hiinsyn i:j tagas till riitteg;mgskostnad.
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16 Förslag till
Lag om ändring i kommunalskattclagcn (1928:370)

*

*·

Härigenom föreskrivs att 46 2 mom .. punkt 2 e av anvisningarna till 29
punkt I av anvisningarna till 30
punkt 11 av anvisningarna till 32 och
punkt 3 a av anvisningarna till 41
nedan angivna lydelse.

*

*·

*kommunalskattelagen ( 1928:37!1) skall ha

Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
4(1*

2 mom. 1 I hemortskommunen far skattskyldig. som varit bosatt här i riket
under hela beskattningsåret. dessutom göra avdrag:
I) för periodiskt understöd eller diirmed jiimförlig periodisk utbetalning.
som inte fär dras av fran inkomsten av siirskild förviirvskiilla. i den
utsträckning som framg{1r av punkt 5 av anvisningarna:
2) för påförda egenavgifter enligt lagen ( 1981 :691) om socialavgifter som
inte får dras av frfrn inkomsten av siirskild förviirvskiilla:
3) för premier och andra avgifter. som skattskyldig erlagt för försiikringar
av följande slag. vilka iigs av honom själv eller. i förekommande fall. hans
make eller hans omyndiga barn. nämligen kapitalförsäkring. till den del
avdrag för premien ej medges enligt punkt 2 av anvisningarna till 22

*·

*eller

punkt 9 av anvisningarna till 29
arbetslöshetsförsäkring. om avdrag ej
medges enligt nyssnämnda lagrum eller punkt 6 av anvisningarna till 33
samt sådan sjuk- eller olycksfallsförsäkring. diirunder inbegripen avgift till
sjukkassa för begravningshjiilp, som ej avses i 33
och som ej utgör
sjukförsäkring enligt 2-4 kap. lagen ( 1962:381) om allmän försäkring:
4) för belopp som den skattskyldige enligt vid sjiilvdcklarationen fogat
intyg eller annat skriftligt bevis under beskattnings[iret har betalat för eller

*·

*

tillgodoräknats som underhåll av icke hemmavarande barn intill dess barnet
fyllt 18 år eller intill dess det fyllt 21 {ir om det genomgt1r grundskola.
gymnasieskola eller därmed jämförlig grundutbildning. dock högst med
3 000 kronor för varje barn:
6) för avgift som den skattskyldige har betalat under beskattningsåret för
annan pensionsförsäkring än tjänstepensionsförsäkring. som ägs av arbetsgivare, om försäkringen ägs av elen skattskyldige.
Ilar skattskyldig under beskattnings:het varit skyldig att betala sjömansskatt. medges avdrag för periodiskt understöd. avgift för pensionsförsiikring
och underhållsbidrag, som anges i första stycket 4) och 6), endast i den m<ln
hänsyn inte tagits till understödet-;--avgiften eller underh:.'i.llshidraget vid
beräkningen av sjömansskatt.
Om skattskyldig varit bosatt här i riket endast under en del av

I

Lydelse enligt prop. 1981/82:10.
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beskattningsäret, medges avdrag som nu sagts bara i den mån det belöper på
nämnda tid.
Avdrag för premier och andra avgifter som avses i första stycket 3) medges
inte med högre belopp än 250 kronor. Har skattskyldig under beskattningsäret varit gift och levt tillsammans med andra maken, medges dock sådant
avdrag för dem båda gemensamt med högst 500 kronor. Avdrag, som nu
sagts. med högst 500 kronor medges vidare om skattskyldig under
beskattningsttrct varit ogift- varmed jämställs änka, änkling eller frånskildoch haft hemmavarande barn under 18 år.
Avdrag för avgift som avses i
Avdrag för avgift som avses i
första stycket 6) för inte överstiga
första stycket 6) får inte överstiga
den skattskyldigcs A-inkomst för
den skattskyldigcs A-inkomst för
antingen beskattningsåret eller året
antingen beskattningsåret eller året
närmast dessförinnan och beräknas
n~irmast dessförinnan och beräknas
med hänsyn till storleken av sådan
med hänsyn till storleken av sådan
inkomst. I fråga om sådan Ainkomst. I fråga om sådan Ainkomst som hänför sig till jordinkomst som hänför sig till jordbruksfastighet eller rörelse eller som bruksfastighet eller rörelse eller som
hänför sig till anstiillning, om den
hänför sig till anställning. om den
skattskyldige helt saknar pensionsskattskyldige helt saknar pensionsrätt i anställning och inte är anställd i rätt i anställning och inte är anställd i
aktiebolag eller ekonomisk förening
aktiebolag eller ekonomisk förening
vari han har sådant bestämmande
vari han har sådant bestämmande
inflytande som avses i punkt 2 e inflytande som avses i punkt 2 e
femte stycket av anvisningarna till 29 femte stycket av anvisningarna till 29
§. för avdraget uppgå till samman-

§, får avdraget uppgå till samman-

lagt högst 35 procent av inkomsten
till den del den inte överstiger tjugo
g[mger det basbelopp som enligt
lagen (1962:381) om allmän försäkring bestämts för januari månad året
närmast före taxeringsåret samt
högst 25 procent av den del av
inkomsten som överstiger tjugo men
inte trettio gånger nämnda basbelopp. I frtiga om övrig A-inkomst får
avdraget uppgå till högst 10 procent
av inkomsten till den del den tillsammans med A-inkomst enligt föregående mening inte överstiger tjugo
gånger nämnda basbelopp. I stället
för vad som angivits i andra och

lagt högst 35 procent av inkomsten
till den del den inte överstiger tjugo
gånger det basbelopp som enligt
lagen (1962:381) om allmän försäkring bestämts för året närmast före
taxeringsåret samt högst 25 procent
av den del av inkomsten som överstiger tjugo men inte trettio gånger
nämnda basbelopp. I fråga om övrig
A-inkomst får avdraget uppgå till
högst 10 procent av inkomsten till
den del den tillsammans med Ainkomst enligt föregående mening
inte överstiger tjugo gånger nämnda
basbelopp. I stället för vad som
angivits i andra och tredje meningar-
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tredje meningarna av detta stycke
för avdraget beräknas till högst ett

na av detta stycke får avdraget

belopp motsvarande angivet basbe-

beräknas till högst ett belopp motsvarande angivet basbelopp jämte 30

lopp jämte 30 procent av inkomst

prncent av inkomst som hänför sig

som hänför sig till jordbruksfastighet

till jordbruksfastighet eller rörelse

eller rörelse intill en sammanlagd

intill en sammanlagd A-inkomst

A-inkomst motsvarande tre gånger
samma basbelopp. Avdraget beriik-

motsvarande tre gimger samma bas-

nas i sin helhet antingen på inkomst

belopp. Avdraget beriiknas i sin
helhet antingen pa inkomst som skall

som skall tas upp till beskattning

tas

under beskattningsåret eller på
inkomst äret närmast dessförinnan.
Med A-inkomst avses inkomst som

beskattnings:°1rct eller på inkomst
[1ret närmast dessförinnan. Med Ainkomst avses inkomst som enligt 9 ~

*

enligt 9 3 mom. andra stycket lagen
( 1947:576) om statlig inkomstskatt

upp

till

beskattning

under

skyldig erhållit siirskild ersättning i

3 mom. andra stycket lagen
( 1947:576) om statlig inkomstskatt
är att anse som A-inkomst. Till
A-inkomst räknas även inkomst
ombord enligt lagen (1958:295) om
sjömansskatt samt enligt 1 2 mom.
nämnda lag skattepliktig dagpenning.
Om särskilda skäl föreligger far
riksskatteverkct
efter
ansökan
besluta att avdrag för avgift för
pensionsförsäkring för medges med
högre belopp än som följer av
bestämmelserna
föregående
stycke. Diirvid skall dock följande
gälla. För skattskyldig. som redovisar inkomst som iir att anse som
A-inkomst endast av tjiinst men som
i huvudsak saknar pensionsrätt i
anställning. får avdrag medges högst
med belopp. beräknat som för
inkomst av jordbruksfastighet eller
rörelse på det sätt som föreskrivits i
föregående stycke. Har sådan skattskyldig erhållit särskild ersättning i

samband med att anställning upp-

samband med att anställning upp-

hört och har han ej skaffat sig ett
betryggande pensionsskydd, får

hört och har han ej skaffat sig ett

dock avdrag medges med högre

dock avdrag medges med högre

är att anse som A-inkomst. Till
A-inkomst räknas iivcn inkomst
ombord enligt lagen (1958:295) om

*

sjömansskatt samt enligt 1 2 mom.
nämnda lag skattepliktig dagpenning.
Om siirskilda skiil föreligger för
riksskatteverket
efter
ansökan
besluta att avdrag för avgift för
pensionsförsäkring får medges med
högre belopp iin som följer av
bestämmelserna
föreg[1cnde
stycke. Därvid skall dock följande
gälla. För skattskyldig, som redovisar. inkomst som är att anse som
A-inkomst endast av tjänst men som
i huvudsak saknar pensionsrätt i
anställning, får avdrag medges högst
med

belopp.

beräknat som

för

inkomst av jordbruksfastighet eller
rörelse på det sätt som föreskrivits i
föregående stycke. Har sådan skatt-

*

betryggande

pensionsskydd.

får
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belopp. Avdrag som avses i de tvil
närmast föregående meningarna för

belopp. Avdrag som avses i de tv<I
niirmast föreg[1endc meningarna for

dock inte beräknas för inkomst som
härrör friin aktiebolag eller ekono-

dock inte beriiknas för inkomst som
härrör fr;in aktiebolag eller ekono-

misk förening vari den skattskyldige

misk förening vari den skattskyldige

har sädant bestiimmande inflytande

har siidant bcstiimmande inflytande

som avses i punkt 2 e femte stycket

som avses i punkt 2 e femte stycket

av anvisningarna till 29 §. 1lar skatt-

av anvisningarna till 29 Ilar skattskyldig. som - själv eller genom

skyldig. som - själv eller genom
förmedling av juridisk person - dri-

*·

förmedling av juridisk persern - dri-

vit jordbruk. skogsbruk eller rörel-

vit jordbruk. skogsbruk eller rörel-

se, upphiirt med driften i förviirvs-

se. upphiirt mcd driften i förviirvs-

källan och har han under verksam-

kiillan och har han under verksam-

hetstiden ej skaffat sig ett betryggan-

hetstiden ej skaffat sig ett betryggande pensionsskydd. far avdrag beräk-

de pensionsskydd. får avdrag beräknas även på sådan inkomst som
enligt 9 § 3 mom. andra stycket lagen
(1947:576) om statlig inkomstskatt

nas iiven pä sädan inkomst som

*

enligt9 3 mom. andra stycket lagen
( 1947:576) om statlig inkomstskatt

är att anse som B-inkomst. Avdraget

iir att anse som 8-inkomst. Avdraget

för i detta fall beriiknas med ·beak-

fttr i detta fall beriiknas med beak-

tande av det antal t1r den skattskyl-

tande av det antal t1r den skattskyl-

dige drivit jordbruket. skogsbruket

dige drivit jordbruket. skogsbruket
eller rörelsen. dock högst för tio i1r.

eller rörelsen. dock högst för tio iir.
I länsyn skall vid bedömningen av
avdragets storlek tas till den skattskyldiges övriga pensionsskydd och
andra möjligheter till avdrag för
avgift som avses i första stycket 6).
Avdraget far dock inte iiverstiga ett
belopp som för varje år som driftcn
pågått motsvarar tio gänger det bas-

Hiinsyn skall vid bedömningen av
avdragets storlek tas till den skattskyldiges övriga pensionsskydd och
andra möjlighetcr till avdrag för
avgift som avses i första styckl't 6 ).
Avdraget far dock inte överstiga ett
bclopp som för varjc år som driften
pågätt motsvarar tio gånger det basbelopp som enligt lagen om allmiin

belopp som enligt lagen om allmän
försäkring bestiimts för januari må-

försiikring bestiimts för det år driften

nad det år driften i förviirvskiillan

i förviirvskällan upphört och ej hel-

upphört och ej heller summan av dc

ler summan av de belopp som under

belopp som under beskattnings[1ret
redovisats som nettointiikt av för-

beskattningsåret redovisats som nettointiikt av förvärvskiillan och s{1dan

värvskiillan och sådan inkomst av

inkomst av tillfällig förviirvsverk-

tillfällig förvärvsverksamhet som i"ir

samhet som iir att hiinfiira till vinst
med anledning av överl{1telse av

att hänföra till vinst med anledning
av överlåtelse av förviirvskiillan. Har

fiirviirvskiillan. Har riksskatteverket

riksskatteverket enligt punkt 1 tred-

enligt punkt 1 tredje stycket av
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je stycket av anvisningarna till 31

~

anvisningarna till 31

~

medgivit att

medgivit att dödsbo tar pensionsför-

dödsbo tar pensionsförsiikring. an-

siik1 ing. anger riksskatteverket det

ger

högsta belopp varmed avdrag för

belopp varmed avdrag för avgift för

avgift för försiikringen fär medges.

försäkringen far medges.

Härvid iakttas i tillämpliga delar

iakttas i tilHimpliga delar bcstäm-

bestiimmclserna i detta stvcke om

melserna i detta stycke om avdrag

riksskatteverket

det

högsta
I liirvid

avdrag för skattskyldig som upphört

för skattskyldig som upphört med

med driften i en förvärvskiilla. Mot

driften i en förviirvskälla. Mot beslut

beslut av riksskatteverket i fråga

av riksskatteverket i fri1ga som avses

som avses i detta stycke for talan inte

i detta stycke far talan inte föras.

föras.
Har skattskyldig erlagt avgift som avses i första stycket 6) men har avdrag
för avgiften helt eller delvis inte kunnat utnyttjas enligt bestiimmelserna i
femte stycket. medges avdrag för ej utnyttjat belopp vid taxering för det
p~1fiiljande

beskattningst1ret. Sädant avdrag medges dock inte med belopp

som tillsammans med erlagd avgift sistnämnda ar överstiger vad som anges i
femte stycket.
Oavsett föreskrifterna i de föregående styckena medges avdrag för avgift
som avses i första stycket 6) i hemortskommuncn inte med högre belopp än
skillnaden mellan sammanlagda beloppet av inkomster från förviirvskällor.
som är skattepliktiga i kommunen. och övriga avdrag enligt denna paragraf.
Kan avdrag för avgift som avses i första stycket 6) inte utnyttjas i
hemortskommunen. medges avdrag för återstoden i annan kommun med
belopp intill den där redovisade inkomsten. i förekommande fall efter andra
avdrag enligt denna paragraf som medges vid taxeringen i kommunen.
Avdrag. som på grund av vad nu sagts inte kunnat utnyttjas vid taxeringen för
det beskattningsär dt1 avgiften betalades. för utnyttjas senast vid taxering för
sjätte beskattningsii.ret dter betalnings[tret. rnte heller i sistnämnda fall får
avdraget överstiga vad som äterstär sedan övriga avdrag enligt denna
paragraf gjorts.

Anvisningar

*

till 29
2 .e.;: Arbetsgivare har- under de förutsättningar som anges i tredje stycket
- rätt till avdrag för kostnader för att trygga pensionsätagande enligt allmän
pensionsplan. Om allmiin pensionsplan träder i kraft stegvis men arbetsgivaren liimnat utfästelse om en snabbare tilliimpning av planen. har
arbetsgivaren riitt till avdrag för kostnader föranledda av denna utfästelse.
Allmiin pensionsplan har samma innebörd som i 4

~

lagen ( 1967:531) om

!ryggande av pensionsutfästelse m.m. Med allmiin pensionsplan avses
c Senaste lyddsc l 978: l 87.
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emellertid i denna lag. i fall diir pcnsionsiitagande enligt allmän pcnsionsplan
icke föreligger. iiwn
a) pcnsionsf1tagandc för pensionsfönmincr som rym mes inom vad som iir
sedvanligt enligt allmiin pensionsplan i fri1ga om arbetstagare med motsvarande uppgifter eller hans efterlevande under förutsiittning att annat
ätagande än sf1dant som inncbiir tryggande genom pensionsfiirsiikring eller
avsiittning till pensionsstiftelse tryggats genom kreclitfiirsiikring.
b) pensionsbestiimmelser. som rekommenderats av Svenska kommunförbundet. Landstingsflirbundet eller Svenska kyrkans församlings- och pastoratförbund llCh antagits si1som pensionsreglementc av kommun. kommunalförbund. Svenska kommunförbundet. Landstingsförbundet. Kommunernas
Pensionsanstalt. Svenska kyrkans fiirsamlings- och pastoratförhuncl eller
Sjukv(mlens och socialviirdens planerings- och rationaliscringsinstitut eller
av annan arbetsgivare. för vars pensionsutfästelser enligt pensionsreglcmentet kommun, kornmunalförbund. Svenska kommunförbundet. Landstingsförbundet eller Svenska kyrkans församlings- och pastoratfiirbund tecknat
borgen. och
c) pensionsi1tagande som har lämnats av statligt företag och för vilket
staten har tecknat borgen.
Om särskilda skäl föreligga. för riksskatteverket besluta all även annat
pensionsätagande vid tilhimpning av denna lag skall anses som allmiin
pensionsplan. Mot beslut av riksskattevcrket i fri1ga som här avses far talan ej
föras.
A vdragsriitt enligt första stycket

Avclragsrätt enligt första stycket

föreligger tndast under förutsiittning: dels att hiigsta pcnsionsgrun-

föreligger endast under förutslittning dels att hiigsta pensionsgrun-

dande liin enligt den allmiinna pcn-

clande lön enligt den allmiinna pensionsplanen icke överstiger trettio

sionsplanen icke överstiger trettio
gtrnger det basbelopp som enligt

g~mger

det basbelopp som enligt

lagen (I %2:38 I) om allmiin försäk-

lagen ( 1962:381) om allmiin försiik-

ring bestiimts för januari mänad {iret

ring besti"imts för året niirmast före

närmast före taxerings(1ret eller det

taxeringsåret eller det högre pen-

högre

belopp

sionsgrundande belopp som giillde

som giilldc enligt planen vid utg:'mg-

enligt planen vid utgången av år

cn av år 1977. dels att livsvarig

1977. dels att livsvarig åldcrspension

ålderspensinn vid full intjiinandl'!id

vid full intjiinandetid enligt planen

pensionsgrundande

enligt planen icke avses komma att

icke avses komma att överstiga 15

överstiga 15 procent av den pen-

procent av den pensionsgrundande

sionsgrundande lönen till den del

lönen till den del den icke överstiger

den icke överstiger sju och en halv

sju och en halv g{mger nämnda

g[rngcr nämnda basbelopp. 71J pro-

basbelopp. 70 procent av den pen-

cent

sionsgrundamle lönen till den del

av

den

pensionsgrundande
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liincn till den del den överstiger sju

den överstiger sju och en halv men

och en halv men icke tjugo gängcr

icke tjugo g{mger niimnda basbelopp

niirnnda basbelPpp och 40 procent av

och -10 procent av den pcnsionsgrun-

den pensionsgrundandc lönen till

dandc lönen till den del den översti-

den del den överstiger tjugo men

ger tjugo men icke trettio g<"1ngcr

icke trettio giinger niimnda basbe-

nämnda basbelopp eller det högre

lopp eller det hi"igrc pensionsbclopp

pensionsbelopp som gällde enligt
utg~lngen

som giilldc enligt planen vid utgtmg-

planen vid

cn av itr 1977. Det förhiillandct att
planen ger riitt till {ildcrspension

förhitllanclct att planen ger rätt till
t1lderspension utöver 15 procent av

utöver 15 procent av den pensionsgrundandc lön som icke överstiger

den pensionsgrundande lön som icke
iivcrstiger sju och en halv g<'ingcr

sju och en halv g{mgcr niimnda

niimnda basbelopp utgör dock icke

basbelopp utgör dock icke hinder för

hinder för avdrag. om den iiverskjutande pensionen iir avsedd att utgöra

avdrag. om den överskjutande pensionen iir avsedd att utgöra ersättning för tilläggspension enligt lagen

av är 1977. Det

ersättning för tilliiggspension enligt
lagen om allmiin försäkring.

om allmiin försiikring.
Vid bestiimmande av avdragsrätt enligt första stycket för-iiven om detta ej
har medgivits i allmiin pensionsplan - i pensionst1tagande inriiknas siiväl
arbetstagares anstiillningstid hos samma arbetsgivare innan åtagandet
liimnats som anstiillningstid hos förutvarande arbetsgivare. Vid beriikning av
avdrag för tryggande av {l!agandet skall härvid dock avriiknas sädan pension
ät arbetstagaren. som tidigare har utfästs och tryggats av arbetsgivare under
anstiillningstid som inriiknas i {1tagandet.
Avdrag för kostnad avsedd att trygga pcnsionsätagandc som innebär rätt
till pension före 65 tirs ftlder - härunder inbegripet kostnad avsedd att vid
arbetstagarens avgång fön: 65 {1rs ålder trygga samma pensionsfönnilner som
skulle ha tillkommit honom vid avgäng vid nämnda itldcr - medges i den
utsträckning s<ldana förmäncr kan utgi1 enligt allmiin pensionsplan och med
beaktande jämviil av bestämmelserna i tionde stycket. Är fr[1ga om
arbetstagare i aktiebolag eller ekonomisk förening som har bestiimmande
inflytande över företaget. är dock kostnad som hiir avses och som hiinför sig
till avgång före 60 ;irs ålder avdragsgill endast efter beslut enligt elfte stycket.
Till grund för bedömande om en arbetstagare har bestiimmancle inflytande
liiggcs det samlade innehavet av aktier eller andelar i företaget hos
arbetstagaren sjiilv jämte s;1dana honom närsti1cnde personer som nämns i 35

*3 rnom. tionde stycket denna lag.

För medel. som avsatts enligt b eller cl. medges sålunda avdrag intill vad
som motsvarar arbetsgivarens pcnsionsreserv. och för pensionsförsiikring
medges avdrag för sä stor del av kostnaderna som behövs för att trygga
pensions<ltagande. allt med iakttagande av bestämmelserna i första-femte

sru
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styckena och beslut enligt elfte stycket av denna anvisningspunkt.
Dock medges avdrag iiven utöver vad som anges i föregående stycke. om
pensionsutfästelserna avser fiirmfrner som innehiir smiirre avvikelser från
allmiin pensionsplan. Detta gäller dock endast under förutsättning att
utfästelserna till den del de avser sädana avvikelser har tryggats genom
pensionsförsäkring. Vidare fordras att utfästelserna har liimnats före
utgången av år 1977 eller att de lämnats till arbetstagare som därefter erhållit
anstiillning hos arbetsgivare och motsvarar utfiistelser som har lämnats av
arbetsgivaren till andra arbetstagare före utg[mgen av år 1977. Med smiirre
avvikelser förstås sådana förmånshelopp som utgiir utöver allmän pensionsplan men inom ramen för högsta pensionsgrundande lön enligt planen under
förutsättning att den genomsnittliga kostnaden

fö~

förmt111sheloppen icke

överstiger {1tta procent av kostnaden för pensinnsåtagande enligt den
allmänna pensionsplanen. Med genomsnittlig kostnad för förm{msheloppen
försti1s den merkostnad som motsvarande förm;lner skulle medföra. om de
skulle lämnas åt samtliga som omfattas av den allmiinna pensionsplanen.
Överstiger kostnaden för förm{mshcloppen vad nu sagts. skall emellertid
ingen del av den kostnad som överstiger kostnaden för pensionsåtagande
enligt den allmänna pcnsionsplanen vara avdragsgill. För att erhi1lla
avdragsrätt skall arhetsgivaren med intyg av fiirsiikringsgivaren styrka att
endast smiirre avvikelser fran allmiin pensionsplan föreligger. Om särskilda
skiil föreligga. för riksskatteverket hesluta att avdrag som avses i detta stycke
skall medges även i andra fall. Mot beslut av riksskatteverket i fräga som här
avses får talan ej föras.
Har arbetsgivare gjort pensionsätagande enligt allmiin pensionsplan
men föreligger icke avdragsriitt
enligt första stycket eller har arhetsgivare gjort pensionsi1tagande för

Har arhetsgivare gjort pensions<ltagande enligt allmän pensionsplan
men föreligger icke avdragsrätt
enligt första stycket eller har arbetsgivare gjort peföionsåtagande för

arbetstagare som icke omfattas av
allmiin pensionsplan. för han- under
förutsiittning att ätagandet tryggats

arbetstagare som icke omfattas av
allmiin pensionsplan. får han- under
förutsiittning ati i1tagandet tryggats

genom pensionsförsäkring - avdrag

genom pensionsförsiikring - avdrag

för kostnaderna för sådant åtagande

för kostnaderna för sådant åtagande

med högst ett belopp motsvarande
summan av 35 procent av vad arbets-

med högst ett belopp motsvarande
summan av 35 procent av vad arbets-

givaren utgivit i liin till arbetstagaren

givaren utgivit i lön till arbetstagaren

intill en lön som motsvarar tjugo

intill en lön som motsvarar tjugo

g{mger det basbelopp som enligt

gfinger det basbelopp som enligt

lagen (1962:-181) om allmiin försäkring bestämts för januari månad ;'tret

ring bestämts för aret niirmast före

närmast före taxeringsåret samt 25

taxeringsåret samt 25 procent av

lagen ( 1962:-181) om allmiin försäk-
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procent av lönen till den del den
överstiger tjugo men icke trettio
gänger niimnda basbelopp. A nlra-

lönen till den del den överstiger
tjugo men icke trettio gfmgcr niimnda basbelopp. Avdraget for beriik-

get for heriiknas p{1 lön som arbets-

nas p<l liin som arbetsgivaren utgivit

givaren

arbetstagaren

till arbetstagaren antingen under

antingen under beskattnings{1ret el-

heskattningsf1ret eller under det niir-

ler under det närmast föregående

mast föreg<iende beskattnings<lret.

utgivit

till

beskattningsi1ret.
A rhetsgivare. som enligt 25

* lagen

( 1967 :531) om tryggande av

pensionsutfästclse m.m. är skyldig att trygga upplupen del av pcnsionsutfästelse genom att köpa pensionsfiirsiikring. for avdrag för hela kostnaden för
sådan fiirsiikring om utfästelsen icke avser arbetstagare i aktiebolag eller
ekonomisk förening som har besUimmande inflytande iiver företaget.
Vid beriikning av avdrag för kostnader avsedda att trygga arbetsgivares
pensionsi1taganden för

pensionsutfästelsL~

beaktas endast om försiikring: för

utfästelsen skulle ha varit s:'1dan pensionsförsiikring som avses i punkt I av

*.

anvisningarna till 31
Om särskilda skiil föreligga. får riksskatteverket besluta om avdrag
avseende kostnader för att trygga pensinnsutfästelse utöver vad som giiller
enligt första och femte styckena ovan. :'vlot sitdant beslut far talan ej
föras.
till 30

*

1.·1 Vid beriikning av nettointäkt av försäkringsrörelse som drivits av

li1försiikri11gsansta/1 skall följande iakttagas.
Som bruttointiikt upptages intiikt av kapital- och fastighetsförvaltning med
undantag av den del av intiikten som belöper p<i pensionsförsäkringar. vilka
anstalten meddelat direkt eller meddelat i [1terförsiikring åt inländsk
försäkri ngsanstalt.
Som bruttointiikt upptages iiwn vinst vid försiiljning av eller vid
uppskrivning av värdet av annan tillgEmg än inventarium eller för stadigvarande bruk i rörelsen avsedd fastighet. Vid försäljning av fastighet som utgör
omsiittningstillgäng i forsiikringsrörelsen skall punkt I fjiirde stycket av
anvisningarna till 28

~

tilliimpas. I hruttointiikten upptages vidare hyresviirde

av fastighet. som anviints i försiikring:srörelsen. Har livförsäkringsanstalt hos
utländsk försiikringsanstalt återförsäkrat direkt meddelad eller i <lterförsiikring ät inliindsk försiikringsanstalt meddelad annan försiikring iin pensionsförsiikring utan att hos sig behalla premiereserwn. anses som ränteintäkt
riinta p[1 viirdet av Merförsiikrarens ansvarighet enligt den riintcfot som legat

J
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till grund för premieberäkningen.
Frttn bruttointäkten för avdragas dels riinta pil giild. dels. i frt1ga om

*

fastighetsförvaltning. annan enligt 25 avdragsgill omkostnad för fastighet.
dels förlust vid försäljning av annan tillgång ~in inventarium eller för
stadigvarande bruk i rörelsen avsedd fastighet, dels belopp varmed värdet av
annan tillgång än inventarium eller för stadigvarande bruk i rörelsen avsedd
fastighet enligt denna lag nedskrivits. dels 5 procent av vad som återstår av
bruttointäkten efter avdrag enligt detta stycke.
I fråga om individuell livförsäk-

I fråga om individuell livförsäk-

ring. individuell annan personför-

ring. individuell annan personför-

säkring och gruppförsäkring får i
varje s{idan verksamhet för sig.

säkring och gruppförsäkring för i

sedan avdrag fitnjutits enligt föregå-

varje si1dan verksamhet för sig.
sedan avdrag ätnjutits enligt föregå-

ende stycke. från iltcrstående brut-

ende stycke. frän titerståencle brut-

tointäkt göras avdrag med belopp
motsvarande för varje direkt teck-

tointäkt göras avdrag med belopp
motsvarande för varje direkt teck-

nad pcrsonförsiikring. som icke är

nad pcrsonförsäkring. som icke iir

pensionsförsäkring. 3 promille av

pensionsförsäkring. 3 promille av

det basbelopp som enligt 1 kap. 6
lagen den 25 maj 1962 (nr 381) om

det bashclopp som enligt l kap. 6
lagen (l %2:381) om allmiin försiik-

allmän försäkring fastställts för
januari månad under taxeringsåret.
Avdraget skall för varje försäkring
beräknas till helt krontal sä. att
öretal bortfaller. Som en försäkring
anses dels alla individuella livförsäkringar. som samtidigt tecknats pt1
samma persons eller samma personers liv. dels alla andra individuella
personförsäkringar. som samtidigt
tecknats med samma person som
försäkrad. dels samma persons alla
gruppförsäkringar som han har inom
en och samma grupp. Sammanlagt
avdrag enligt detta stycke får icke
överstiga aterstäcncle bruttointäkt
av elen verksamhet till vilken avdraget hänför sig.
Avdrag fär icke ske för sådan ränta
försäkringstagare.

ring

*

*

faststiillts för

taxeringsåret.

Avdraget skall för varje försäkring
beräknas till helt krontal så. att
öretal bortfaller. Som en försiikring
anses dels alla individuella livförsiikringar. som samtidigt tecknats p{1
samma persons eller samma personers liv. dels alla andra individuella
personförsiikringar. som samtidigt
tecknats med samma pers<m som
försäkrad. dels samma persons alla
gruppförsäkringar som han har inom
en och samma grupp. Sammanlagt
avdrag enligt detta stycke för icke
överstiga [1terstaendc bruttointiikt
av den verksamhet till vilken avdraget hänför sig.
på i\terhiiringsmedd snm tillkommer
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till 32

J l. 4 Med bestiimmelsen i

mom. tredje stycket

32

*I

*
11. Med bestiimmt::lsen i 32

*I

kollektiv

mom. tredje stycket om kollektiv

avgimgshidragsförsiikring avses s[1-

avgi1ngsbidragsförsiikring avses så-

dan försiikring som meddelas av

dan försiikring som meddelas av

Arbetsmarknadens

\1111

försiikringsak-

tiebolag. Ersiittning pi1 grund av

Arbetsmarknadens

fiirsäkringsak-

tieholag. Ersiittning p;I grund av

dylik försiikring utgär dels med ett

dylik fiirsiikring utgtir dels med ett

s.k. A-bclopp. som bestämmes med

s.k. A-belopp. som bestiimmes med

hiinsyn L'ndast till den försäkradL's

hiinsyn endast till den försiikrades

lcvnads{1lder

levnadsitlder

och

anställningstid.

dels med ett s.k. R-belopp. som

och

anstiillningstid.

dels med ett s.k. R-belopp. som

bestämmes med hiinsyn iiven till

bestiimmes med hänsvn iiven till

öniga omstiindigheter i det enskilda

iivriga omstiindigheter i det enskilda

fallet. Som intäkt av tjänst riiknas

falkt. Som intiikt av tjiinst räknas.

dels ersiittningens A-belopp, dels

dels ersiittningens A-belopp. dels

den del av ersättningens 8-belopp

elen del av ersättningens B-belopp

som överstiger ett belopp. motsva-

som överstiger ett belopp. motsva-

rande tvä gi1nger det basbelopp som

rande två gimger det basbelopp som

faststtillts för januari månad under

faststiillts för taxeringsäret med stöd

taxeringsi'tret med stöd av 1 kap. 6

av 1 kap. 6
lagen ( l %2:381) om
allmän försiikring.

*

lagen drn 25 maj 1962 (nr 381) om
allmiin försiikring.

*

Bestämmelserna i första stycket äga motsvarande tilliimpning i fråga om
ersättning på grund av sädan kollektiv avgtmgshidragsförsiikring i annan
försäkringsanstalt som beträffande ersiittningens storlek och övriga villkor
motsvarar kollektiv avgimgsbidragsförsäkring hos Arbetsmarknadens försiikringsak tiebolag.
Med bestiimmelsen i 32

*I mom. tredje stycket om avgi'mgsersättning som

utgär annorledes iin p{1 grund av kollektiv avgångsbidragsförsäkring avses
slidan avgångsersiittning som staten utbetalar till arbetstagare och som utgår
enligt motsvarande grunder som ersiittning på grund av kollektiv avgångsbidragsförsäkring i Arbetsmarknadens försäkringsaktiebolag.
Bestiimmelserna i 32 ~ I mom.

Bestiimmclscrna i 32

*l

mom.

tredje stycket om avg{mgsersiittning

tredje stycket om avg[mgsersättning

till arbetstagare som omfattas avs. k.

till arbetstagare som omfattas av s.k.

trygghetsavtal avser s;\dan ersätt-

trygghetsavtal avser sådan ersätt-

ning. som utgår enligt trygghetsavtal

ning. som utgår enligt trygghetsavtal

mellan Privattjänstemannakartellen

mellan Privattjänstcmannakartellcn

och

och

4

arbetsgivarorganisation
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faststiilles under ledning av ett s. k.
trygghetsdtd. Ersiittning pii grund av

fastsliilles under ledning av ett s.k.

sådant trygghetsavtal utgf1r dels med

trygghelsriid. Ersiittning pii grund av
s[1dant trygghetsavtal utg:'ir dels med

det basbelopp som med stöd av 1

ett belopp som utbetalas m~tnaden
efter det att anstiillningcn har upphört. dels med ytterligare ett belopp
som utbetalas niir arbetstagaren har
varit arbetslös i minst sex mänadcr.
Som int:ikt av tj:inst r:iknas dels det
förstnämnda beloppet, dels den del
av det senare beloppet som överstiger vad som motsvarar tvf1 g[111ger
det basbelopp som med stöd av 1

kap. 6 lagen om allmän försäkring
har fastställts för januari månad

kap. 6 lagen om allmän försäkring
har fastställts för taxerings<lret.

ett belopp som utbl'talas mfuiuden
efter det att anstiillningen har upphört, dels med ytterligare ett belopp
som utbetalas n:ir arbetstagaren har
varit arbetslös i minst sex m{rnader.
Som intäkt av tjänst riiknas dels det
förstnämnda beloppet, dels den del
av det senare beloppet som i.iverstiger vad som motsvarar tva girnger

*

*

under taxeringsåret.
till 41
3 a. 5 I fraga om skattskyldiga. som
bedriver byggnads- eller anliigg-

*
3 a. I fdga om skattskyldiga. som
bedriver byggnads- eller anl:iggningsriirelse eller hantverks- eller

ningsrörelse eller hantverks- eller
konsultrörelse, godtas den i riiken-

konsultrörelse. godtas elen i räken-

skaperna gjorda redovisningen av

skaperna gjorda redovisningen av

pågående arbeten vid inkomsttaxeringen om redovisningen inte står i
strid med bestämmelsnna i denna
anvisningspunkt. Utförs de pi1gäen-

pägf1ende arbeten vid inkomsttaxeringen om redovisningen inte st~ir i
strid med bestiimmelserna i denna
anvisningspunkt. Utförs de p:1gilen-

de arhctena pil löpande riikning
gäller bestämmelserna i tredje,
i1ttonde och nionde styckena. Beträffande arbeten. som utförs till fast

de arhetena pä löpande riikning
gäller besWmmelserna i tredje.
iHtonde och nionde styckena. Beträffande arbeten. som utförs till fast

pris. gäller bestiimmelserna i fjiirde-nionde styckena. Enskild nä-

pris. gäller bestiimmelserna i fjiir-

ringsidkare i vars verksamhet den

de-nionde styckena. Enskild näringsidkare i vars verksamhet den

årliga

ärliga

bruttoomsättningssumman

bruttoomsiittningssumman

normalt understiger ett gränsbelopp

normalt understiger ett gränshclopp

som motsvarar 20 gänger det enligt

som motsvarar 20 gånger det bas/Je-

lagen (1962:381) om allmiin försäk-

/opp enligt lagen ( 1962:31'\ 1) om all-

ring bestiimda basbeloppet för den

män försäkring som gäller under den

sista månaden av räkenskapsäret.

sista månaden av riikenskapsiiret,

5
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för tillämpa hcstiimmclserna för
arheten som utförs på löpande räkning iiven i fr[1ga om arbeten som
utförs till fast pris.

far tillämpa bestämmelserna för
arbeten som utförs pä löpande räkning även i friiga om arbeten som
utförs till fast pris.

Ett arheti: anses utfört pä löpande räkning om ersiittningen uteslutande
eller s~i gott som uteslutande fastställs på grundval av ett på förhand bestiimt
arrndc per tidsenhet. den faktiska tidsl1tg<ingen och - i förekommande fall den skattskyldiges faktiska utgifter för arhetet. I annat fall anses arbetet
utfört till fast pris.
Viirdet av pt1gf1ende arbeten. som utförs pii löpande riikning. behöver inte
tas upp som tillg{111g. I stiillct skall som intäkt redovisas summan av de belopp
avseende arbetena som den skattskyldige har fakturerat under beskattningsåret.
Värdet av p{1gt1ende arbeten som
Värdet av pågående arbeten som
utförs till fast pris får. såvitt giiller
byggnads- eller anHiggningsrörelsc.
tas upp till Higst ett belopp motsvarande 85 procent av de vid beskattningsi!rcts utgång nedlagda direkta
kostnaderna avseende de arheti:n
för vilka slutlig resultatredovisning

utförs till fast pris får. såvitt gäller
byggnads- eller anliiggningsrörclse,
tas upp till lägst ett belopp motsvarande 85 procent av de vid beskattningsårets utgfmg nedlagda direkta
kostnaderna avseende de arbeten
för vilka slutlig resultatredovisning

då inte har skett. I fri1ga om hantverks- eller konsultrörelse för viirdet
av pågående arheten. som utförs till
fast pris. tas upp till lägst ett belopp
motsvarande samtliga vid beskattningsärets utgång nedlagda direkta
kostnader avseende de arbeten för
vilka slutlig resultatredovisning d[1
inte har skett. Frän sistniimnda värde för avdrag iitnjutas med högst ett
belopp motsvarande basbeloppet för
den sista månaden av räkenskapsäret. dock inte med högn~ belopp än
som svarar mot de direkta kostnaderna. Har den skattskyldige erhållit
ersättning för arbete. som avses i
detta stycke. skall beloppet inte
redovisas som intiikt utan som en
skuld till den för vars riikning arbetet
utförs.
Som direkt kostnad anses inte värdet

då inte har skett. I fräga om hantverks- eller konsultrörelse får värdet
av pil.gående arheten. som utförs till
fast pris. tas upp till lägst ett belopp
motsvarande samtliga vid beskattningsårets utgång nedlagda direkta
kostnader avseende de arbeten för
vilka slutlig resultatredovisning då
inte har skett. Från sistnämnda värde får avdrag åtnjutas med högst ett
belopp motsvarande det basbelopp
som gäller under den sista månaden
av räkenskapsåret. dock inte med
högre belopp än som svarar mot de
direkta kostnaderna. Har den skattskyldige erhållit ersättning för arbete, som avses i detta stycke. skall
beloppet inte redovisas som intäkt
utan som en skuld till den för vars
räkning arbetet utförs.
av den arhetsinsats som utförs av den
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skattskyldige. dennes make eller barn under 16 i1r. Är uppdragstagaren ett
handelsbolag skall som direkt kostnad inte anses viinkt av arbetsinsats som
utförs av deliigare i bolaget.
Uppgiir viirdet av pi!g:knde arbelen i byggnads- eller anliiggningsriirelse
till liigre belopp iin medel takt av viirdena av s<"1dana arbekn vid utgtmgen av
de tv{1 närmast fön:g.<'1cnde beskattningsi\ren (jiimfi.irclseiircn). for viirdet av
pf1g:knde arbeten vid bcskattningsitrets utgi111g tas upp till liigst ett belopp
motsvarande skillnaden mellan viirdet av pi\g:knde arbeten vid niimnda
tidpunkt och 15 procent av jiimfiirelse~1rens meckltalsviirden. Blir skillnaden
negativ H1r bestiimmelserna i de td sista meningarna av punkt 2 sjiitte styekct
tilliimpas.
Har den skattskyldige ätagit sig att till fast pris utföra visst arbete för
annans riikning skall. siivida intressegemenskap r{1der mellan den skal!skyldige och uppdragsgivaren och anledning finns att anta att bestiimmelserna
ovan i denna anvisningspunkt utnyttjats fiir att bereda obehörig skatteförman åt den skal!skyldig.e'eller uppdragsgivaren. niimnda bestiimmelscr inte
gälla. I nu avsedda fall skall den skattskyldiges inkomst pii grund av arbetena
beriiknas efter vad som med hiinsyn till omstiindigheterna framstiir som
' skiiligt.
Har den skattskyldige i betydande omfattning underliitit att slutredovisa
eller fakturera belopp som enligt god redovisningssed hack kunnat slutredovisas eller faktureras skall som intiikt tas upp de belopp som skiiligen hade
kunnat slutredovisas eller faktureras.
Kan den skattskyldige göra sannolikt att det belopp. som enligt bestämmelserna ovan skall redovisas som intiikt av päg{1ende arbeten. överstiger
vad som kan anses förenligt med god redovisningssed, for inkomsten i skiilig
utsträckning jiimkas necfö.

I. Denna lag triiller i kraft den 1 januari 1982.

2. De nya bestiirnmelserna i punkt I a\' anvisningarna till 30 !i och punkt 11
tillämpas första gimgen vid 1982 iirs taxering.
3. De nya bötiimmclscrna i 46 !i 2 mom. och punkt 2 c av anvisningarna
till 29 tillämpas första gtmgen vid 1983 E1rs taxering. Äldre bestiimmelser i
46 2 mom. sjiitte stycket giiller dock alljiimt om driften i förviirvskiillan har
upphört före ikrafttriidandet.
4. De nya bestiimmelserna i punkt 3 a av anvisningarna till 41 tilliimpas
första gången vid 1984 ars taxering.
av anvisningarna till 32

*

*

*

*
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17 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1981:5531 om ändring i kommunalskattelagen (1928:3701
Härigenom föreskrivs att anvisningarna till .19

~

kommunalskattelagcn

( J 928:3711) i den lydelse de har crhtdlit genom lagen ( 1981 :553) om iindring i
nämnda lag och (i\'erg{1ngsbcstiimmclserna till lagen ( 1981 :553) skall ha
nedan angivna lydelse.

Nul'arandc lydelse

Föreslagen lydelse
Am·isningar

*

till 19
Socialhjiilp. hegravningshjälp samt undcrhMI. som lämnats fånge eller
patient

ä hospital. m. m. dyl. iir icke att hiinföra till skattepliktig inkomst.

Detsamma gäller i fråga om till föreningar influtna medlemsavgifter.
:vtcd skaclest<indsförsiikring förstfts försäkring. enligt vilken den fiirsiikraclc iiger utfii ersättning för skaclest<lnd vartill han iir heriittigad p{t grund av
personskada (överfallsskydcl o. d.).
Ersiittning till följd av personskada som utg:°lr i annan form iin periodisk
utbetalning ( engtmgshclopp) och avser förlorad inkomst av skattepliktig
natur utgör skattepliktig intäkt sävida icke annat följer av (ivriga hcstiimmclser i denna lag.
Om engångsbelopp. som utgär till

Om eng:lngsbelopp. som utg;1r till

följd av personskada. utgör crsiittning för framtida förlust av skatte-

föl.id av personskada. utgör ersättning för framtida förlust av skatte-

pliktig inkomst. skall dock 40 pru-

pliktig inkomst, skall dock 40 pro-

ccnt av beloppet avriiknas såsom

cent av beloppet avriiknas siisom

icke skattepliktig del. Uppbiir skatt-

icke skattepliktig del. Uppbiir skatt-

skyldig tvi1 eller flera si1dana en-

skyldig tvi\ eller flera sädana cn-

gangsbclopp till följda\' samma per-

g{111gsbclopp till följd av samma per-

sonskada. skall vad som nu har sagts

sonskada. skall vad som nu har sagts

gälla varje st1dant belopp. Vad som

gälla varje sädant belopp. Vad som

avräknas från ett eller flera engångs-

avriik nas friin ett eller flera engängs-

belopp under beskattningst1ret för

belopp under beskattningsåret får

emellertid - i förekommande fall

emellertid - i förekommande fall

tillsammans med vad som avräknats

tillsammans med vad som avräknats

tidigare ar - för samma personskada

tidigare {ir - för samma personskada

sammanlagt icke överstiga femton

sammanlagt icke överstiga femton

basbelopp enligt lagen ( 1%2:381)

basbelopp enligt lagen (1962:381)

om allmiin försäkring. Hiirvid skall

om allmän försiikring. I l:irviJ skall

avriiknad del av ett cng}mgsbelopp

avräknad del av ett engfmgshelopp

uttryckas i Jet basbelopp. som har

uttryckas i det basbelopp. som har

fastställts för januari månad det

faststiillts för det år under vilket

beskattningsår under vilket engfmgs-

engangshcloppet blivit tillgängligt

sru
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beloppet blivit tillgiingligt för lyft-

för lyftning.

ning.
Utbytes sådan livränta eller del därav. som utgi'tr till följd av personskada
och utgör skattepliktig intiikt enligt 32

~

I mom .. mot engi"ir1gsbelopp. gälla

bestämmelserna i föreg{1ende stycke betr:iffancle sädant engtrngsbelopp.
Utbytes samma livränta eller del cHirav. som utgör skattepliktig intäkt enligt

*

32 l mom., mot engilngsbelopp. skall hela eng{rngsbeloppct upptagas
st1som skattepliktig intiikt. Sker utbyte. helt eller delvis. av annan livränta iin
nu sagts mot engangsbclopp. skall beloppet anses utgöra icke skattepliktig
intäkt.
Lön. som utgär frim arbetsgivare i s;\dana fall. cfa denne p;i grund av 3 kap.

*

16 andra eller tredje stycket lagen ( 1962:381) om allmiin försäkring äger
uppbiira arbetstagaren tillkommande ersiittning fdm allmiin försäkringskassa. iir skattepliktig intäkt. För arbetsgivaren är den av honom i nämnda fall
uppburna ersiittningen frfrn försiikringskassan iivensom annan diirifr{m
uppburen ersiittning i anledning av kostnad fiir den anstiilldes riikning att
betrakta som skattepliktig inkomst. dock att ersiittningen icke iir skattepliktig för arbetsgivaren. därest den till den anställde utbetalda lönen eller den
för honom havda kostnaden utgör för arbetsgivaren icke avdragsgill utgift i
förvärvskiilla. Ersättning. som annorledes iin i form av pension eller annan
livränta utbetalas av arbetsgivare vid yrkesskada eller arbetsskada i de fall.
då arbetsgivaren står s. k. självrisk enligt lagen ( 1954:243) om yrkesskacleförsiikring eller lagen ( 1976:380) om arbetsskadcförsiikring. räknas till
skattepliktig inkomst enligt de grunder som skulle hava gällt vid försiikring
enligt sistnämnda lag.
Skatteplikt föreligger inte för bidrag frim stat eller kommun. som utgär
enligt av regeringen eller av statlig myndighet meddelade bestiimmelser. i
samband med utbildning eller omskolning. till arbetslösa och partiellt
arbetsföra samt med dem i frdga om sfalana bidrag likstiillda i den män
bidragen avser traktamente och siirskilt bidrag. Flyttningsbidrag enligt
arbetsmarknaclskungörclsen ( 1966:368) och flyttningsstöcl enligt förordningen ( 1979:632) om regionalpolitiskt stöd utgör inte skattepliktig intiikt i följd
varav avdrag inte medges för den kostnad som s(1dant bidrag eller stöd iir
avsett att täcka. Skatteplikt föreligger inte heller för bidrag s<>m utgär enligt
lagen (1960:603) om bidrag till vissa handikappade iigare av motorfordon.
Statsbidrag. som utg{1r till näringsidkare för hans niiringsverksamhet. iir
icke skattepliktig inkomst. om bidraget anviints fiir att bestrida kostnad för
vilken rätt till avdrag icke föreligger vare sig direkt såsom omkostnad eller i
form av artiga värcleminskningsavdrag. Har bidraget använts för att bestrida
sådan kostnad i verksamheten som iir pii en gang avdragsgill vid taxeringen.
utgör bidraget skattepliktig int:ikt. Är elen kostnad för vilken bidraget utgår

sru
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avdragsgill vid taxeringen för tidigare ht:?Skattningsiir iin det di1 bidraget skall
upptagas snm intiikt. for den skattskyldige i stiillet {1tnjuta avdrag för
kostnaden vid taxeringen för det ftr d{1 bidraget upptages som intiikt.
Yrkande hiirnm skall göras i deklarationen avseende det beskattningsftr d[1
yrkande om avdraget eljest enligt denna lag först skolat framstiillas.
Aterbetalas hidrag, som upptagits som intiikt. för den skattskyldige göra
avdrag för det titerhetalade beloppet. Har bidraget anviints för att anskaffa
tillgtmg. för vilken anskaffningskostnaden för avdragas genom ;'trliga
viirdeminskningsavdrag. skall vid beräkning av värdeminskningsavdrag

sa

si1som anskaffningskostnad anses endast
stor del av kostnaden som icke
tiickts av bidraget. Är hidraget större iin det taxeringsmiissiga restviirdet för
tillg{mgen, skall ett belopp motsvarande skillnaden utgöra skattepliktig
intiikt för mottagaren. Återhetalas statsbidrag. som p<'1verkat hertikningen av
anskaffningskostnaden i nu avsett hiinseende, for tillg<lngens avskrivningsunderlag iikas med vad som Merbetalats. dock med hiigst det belopp varmed
beriikningen pt1verkats. I ckn m{1n statsbidrag enligt vad nyss föreskrivits
utgjort skattepliktig intiikt. far den skattskyldige vid hterhetalningen
tillgodoföra sig avdrag för den del som sålunda utgjort skattepliktig intiikt.
I !ar bidraget använts för att anskaffa tillgtmgar avsedda för omsiittning eller
förbrukning (lager). utgör bidraget skattepliktig intiikt, men skall {1 andra
sidan vid tillämpning av 41 *och anvisningarna till niimnda paragraf den del
av lagret för vilken anskaffningskostnaden tiickts av bidraget icke medräknas
vid viirdesättningen av tillgångarna. Aterhetalas statsbidrag. som använts för
anskaffande av lagertillgängar, för den skattskyldige göra avdrag för det
återbetalade beloppet. Tillgångarnas anskaffningsviirde skall diirvid anses
ökat med det återbetalade heloppet. Vad som o\'an sagts i detta stycke iiger
motsvarande tillämpning för statsbidrag i form av amorteringsfritt l<in
(av sk rirningslim). Omstiillningshidrag enligt arbetsmarknadskungiirclsen
( l %6:368) och kontant arhetsmarknadssti.id utgör skattepliktig intiik I.
Stöd som staten lämnar till företag i form av ltm. för vilket Merbetalningsskyldigheten iir beroende av företagets framtida resultatutvcckling eller
annan liknande omstiindighet. skall inte anses som skattepliktig inkomst.
Regeringen kan dock. om synnerliga skiil diirtill föreligga, på ansökan av
företaget besluta att limeheloppet skall anses utgöra skattepliktig intäkt i
företagets näringsverksamhet. I beslutet skall anges om lanet i sin helhet skall
utgöra skattepliktig intäkt under det beskattnings:\r da lfö1et stiilles till
företagets förfogande eller om utbetalat lånebelopp skall utgöra skattepliktig
intiikt under beskattningsär till vilket utbetalningcn iir hiinförlig. Återbetalas
lån. som i enlighet med beslutet upptagits s<lsom skattepliktig intiikt. får
företaget göra avdrag för det aterbetalade beloppet.
Skatteplikt föreligger icke för engängsbidrag som utgftr i samband med
arbetsplacering som utgör led i arbetsmarknaclsstyrelsens omhändertagande
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av flyktingar.
Skatteplikt föreligger ej heller för bidrag, som stiftelsen Dag Hammarskjölds Minnesfond till fullföljande av sitt ändamål utgiver för mottagarens
utbildning.
Enligt 46 § 2 mom. första stycket 4) föreligger viss riitt till avdrag för bidrag
till barns underhåll. Sådant underhållsbidrag skall icke hänföras till
skattepliktig inkomst.
Denna lag träder i kraft elen I
januari 1982 och tillämpas första
gången vid 1983 års taxering.

Denna lag triider i kraft elen I
januari 1982 och tillämpas första
gången vid 1983 ärs taxering. A.ldre
bestii111111clser giil/cr dock i fråga om

engångsbelopp som har !1/il'it tillgiingligt för lvjining före ikrafllriidandet.
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18 Förslag till

Lag om ändring i uppbördslagcn (1953:272)
Hiirigenom föreskrivs att 10

*upphiirdslagen ( 1953:272)' skall ha nedan

angivna lydelse.

Nu\'{/rancle lrde/s('

Fön:slagm lrdel.1·e

*c

10
Prcliminiir A-skatt skall inte beräknas pä ersättning. som vid kommunal
tjiinst liimnas för vissa med tjiinsten förenade kostnader. ej heller på
ersättning. som vid enskild tjänst lämnas för sådana kostnader. om inte
crsiittningen väsentligen överstiger vad som skiiligen kan anses vara
erforderligt för kostnadernas best ridande.
Preliminär /\-skatt skall inte utgii för:
a) folkpension och tilläggspension enligt lagen ( 1962:381) om allmän
försiikring. diir ej annat följer av förordnande enligt 3

*3 mom. eller den

skattskyldige hegiir att avdrag för s[1dan skatt skall giiras:
c) familjehidn1g enligt familjehidragslagen (/946:99): eller

c) familjebidrag enligt familjebidragslagen (197R:520J: eller

cl) s{1dan pension. livränta eller

d) s;ldan pension. livränta eller

fran försäkringsanstalt utgående an-

fr{111 försäkringsanstalt utgående an-

nan skattepliktig ersiittning. som

nan skattepliktig ersättning, som

uppg{1r till högst hiilften av det bas-

uppg[1r till högst hiilften av det bas-

belopp som enligt lagen om allmän

belopp som enligt lagen om allmän

försiikring giillde för december må-

försäkring gällde för aret före det tir

mul året före det är under vilket

under vilket ersiittningcn utges. Vad

ersättningen utges. Vad nu har sagts

nu har sagts skall dock ej tillämpas

skall dock ej tillämpas pi1 pension

på pension och vårdhidrag. som

och v<1rclhidrag. som utgär pf1 grund

utgftr på grund av lagen om allmiin

av lagen om allmiin försiikring. deldclpcnsionsfiirsiikring och pit yrkes-

försäkring. dclpcnsion enligt lagen
( 1979:84) om delpensionsförsäkring
och p[t yrkesskadclivriinta eller liv-

skadclivriinta eller livriinta enligt

riinta enligt lagen ( 1976:380) om

pension enligt lagen ( 1979:84) om

lagen ( 1976:380) om arbetsskadeför-

arbetsskadeförsiikring eller

siikring eller lagen (1977:265) om

( 1977:265) om statligt personskade-

statligt personskadcskydd.

skvcld.

lagen

Denna lag träder i kraft elen 1 januari l LJ82 och tillämpas första gången i
frftga nm rreliminiir skatt för år 1983.

I

Lagen omtryckt 1972:75.
Senaste· lydelse av lagens rubrik 1974:771.

2

Senaste lydelse

1979:4~'!.
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19 Förslag till
Lag om ändring i jordbrukshokföringslagen ( 1979: 141)
I liirigenom föreskrivs att I
nedan angivna lydelse.

*jorclhruksbokföringslagen ( 1979: 141) skall ha
Föreslag('n lyd('fse

Nui•arande lydelse

*

I
Enskild person som äger eller brukar jordhruksfastighet iir skyldig att som

underlag för taxeringen föra räkenskaper för inkomsten från fastigheten på
siitt nedan sägs. Detsamma gäller dödsbo som äger eller brukar jordbruksfastighet.

**

Bestämmelserna i 9-15
behöver ej tillämpas av näringsidkare i

Bestämmelserna i 9-15 ~* behöver ej tillämpas av niiringsidkarc i

vars verksamhet den i1rliga hrutto-

vars verksamhet den årliga brutto-

omsättningssumman normalt under-

omsättningssumman normalt under-

stiger ett griinsbdopp som motsva-

stiger ett griinsbelopp som motsva-

rar 20 gånger det

enligt lagen

(l 962:381) om allmän

rar 20 g<lngcr det hasbelopp enligt

försäkring

lagen ( 1962:381) om allmän försäk-

bestämda basbeloppet för den sista

ring som gäller under den sista måna-

månaden av räkenskapsåret.

den av räkenskapsåret.

Skyldigheten att föra räkenskaper enligt denna lag skall vid tilliimpning av
annan lag icke anses innehiira att näringsidkaren iir bokföringsskyldig enligt
bokföringslagen (l 976: 125 ).
Denna lag träder i kraft den I januari 1982.
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20 Förslag till
Lag om ändring i studiestödslagen (1973:349)
I l:irigenom föreskrivs att 4 kap. 23 § studiestödslagcn (1973:349) 1 skall ha
nedan angivna lydelse.

Nurnmndc lydelse

Fiircslagen lydelse
4 kap.

2:q
Vid lieriikning enligt U och 14 §§

Vid bcriikning enligt 13. 14. 16. 17
~~

av studiemedel ti!Himpas det basbc-

och /9

lopp som giiller vid ing<'1ngcn av den

det basbelopp som gäller vid ingång-

tidspcriod för vilken studiemedlen

en av den tidsperiod för vilken stu-

iir avsedda.

diemedlcn är avsedda.

'lid beräkning enligt 16. 17 och /9
H m· studiemedel tillämpas det basbelopp smn gäller en månad före
ingången av del kalcnderlw/l'(/r för
1·ilke1 studiemedlen iir m·sedda.
Denna lag triider i kraft den I januari 1982.

1

Lagen omtryckt l<JXl:57<J.

av studiemedel tillämpas
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Förslag i proposition 1981182:10 till ny lydelse av 46 § 2 mom. kommunalskattelagen (1928:370)

46

*

:! 1110111.' I ht'mortskommunen Gir skattskyldig, som varit bosatt hiir i
rikt.·t umkr hela bcskattning<iret. dessutom göra avdrag:
Il för periodiskt understöd eller därmed jämförlig periodisk utbetalning.
~t>m inte fitr dras av från inkomsten av siirskild förvärvsk;illa. i den ulstriickning som framg[ir av punkt 5 av <Jnvisningarna;

2l för pMörda egenavgifter i den

2) för påförda egenavgifter enligt
Jagen ( 1981 :691 i om .\'l)ciu/m·g!ficr
som inte får dras m)riln inkom.1·11•11
m· särskild fiirl"iirnkälla:

Oll!fi11111i11g som t111g1•.1· i am·is11i11gam11

ti/141 h

~:

3) för premier och andra avgifter. som skattskyldig erlagt for försäkring·
ar av följande slag. vilk;i ägs ;1v honom själv eller. i förekommande fall,
hans make eller hans omyndiga harn. nämligen kapitalförsiikring. till den
del avdrag för premien t:j medges enligt punkt 2 av anvisningarna till 22
eller punkt 9 av anvisningarna till 29 arbetslöshetsförsäkring. om avdrag
ej medges enligt nyssnämnda lagrum eller punkt 6 av anvisningarna till
33 ~. sam! .sf1dan sjuk- eller' olycksfallsförsäkring. därunder inbegripen
avgift till sjukkassa för begravningshjälp. som ej avses i 33 ~ och som ej
utgör sjukförsilkring enligt 2-4 kap. Jagen 11962: 381 J om allmiin för~iik
ring:
4) för belopp q1m den skattskyldige enligt vid självdeklarationen fogat
intyg eller annat skriftligt bevis under beskattningsåret har betalat for eller
tillgodoriiknats som underhåll av icke hemmavarande harn intill dess harnet fyllt 18 ar eller intill dess det fyllt 21 år om det genomgår grundskola.
gymnasieskola dler därmed jämförlig grundutbildning. dock högst med
3 000 kronor for varje harn:
6) för avgift som den skattskyldige har betalat under beskattningsåret
för annan pensionsförsäkring iin tjänstepensionsförsäkring. som ägs av
arbetsgivare. om för~äkringen ägs av den skattskyldige.
Har skattskyldig under beskattningsåret varit skyldig att betala sjömansskatt. medges avdrag för periodiskt understöd. avgift för pensionsförsiikring och underhi\llshidrag. som anges i första stycket 4) och 6l. endast i
den m(tn hiinsyn inte tagits till understödet. avgiften eller underhållsbidraget vid beriikningen av sjömans-;katt.
Om -,kathkyldig varit bo-;att här i riket endast under en del av beskattningsåret. medges avdrag som nu sagts bara i den mån det belöper på
niimnda tid.
A \'Clrag for premier och andra avgifter som avses i första stycket 3 l
medges inte med högre belopp iin 250 kronor. Har skattskyldig under
heskattnings[irt'I varit gift och levt tillsammans med andra maken. medges
dock si1dant avdrag för dem båda gemensamt med högst 500 kronor.
Avdrag. som nu sagh. med högst 500 kronor medges vidare om skatt5kyl-
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dig under beskattnings;in:I varit ogift -- varmed jiimsliills iinb. iinkling
clkr i"r:inskild -··· l>Ch haft hemmavantnde barn under 18 <ir.
Avdrag for avgift s1m1 avses i forsla stycket 6l nir inte överstiga den
skaUskyldige-; A-inkomst för antingen bcskattningsiiret eller <in.:t niirmast
dessförinnan och beri.iknas med hiinsyn till slorkken av siidan inkomst. I
friig:1 <:im s:1dan 1\-inklHll'1 som hiinfiir sig till jordbrubfastiµhet eller
ri.irel'>1: elkr Sllm hiinför sig till ansliillning. om den skattskyldige helt
saknar pen-.;i1insr;itt i anställning od1 inte iir ansUilld i al\tieb1>lag eller
ekonomisk fi.ircning vari han har s;idant bestiinirnande inflytande som
av~.es i punkt 2 e frmte stycket av anvisningarna till 29
för avdraget
uppg[i till sammanlagt hiigst Y'i prncent av inkomsten till den del den inte
överstiger tjugo g{111ger det basbelopp som enligt lagen ( 1962: 381) om
allrniin fi\rsiikring bestiimb för januari mtrnad firet närmast före taxe1 ingsiiret samt högst 2.'i prncent av den del av inkomsten som överstiger
tjugo men inte trettin gånger niimnda basbelopp. I friiga om övrig Ainl\ornst för ;1vdrage! uppg;\ till högst 10 procent av inkomsten till den del
den tilbammans med A-inkomst enligt föreg{1ende mening inte överstiger
ljugn g;lr1ger niimnda basbelopp. I stället för vad som angivits i andra och
trcdJt' meningarna av detta stycke får <tvdragct beriiknas till högst ett
belopp motsvarande angivet basbelopp ji-imte ~O procent av inkomst som
hiinfi>r sig till jordhruksfastighet eller rörelse intill en sammanlagd Ainkomst motsvarandt~ tre gilngcr samma basbelopp. A vdragct beriiknas i
sin helhet antingen p<i inkomst som skall tas upp till beskattning under
beskattningsäret eller på inkomst ilrel niirma<;t dessförinnan. Med A-in1\omst avses inkomst som enligt 9 3 mom. andra stycket lagen ( 1947: .'i76l
om <>tatlig inkomstskatt ~ir att anse som A-inkomst. Till A-inkomst räknas
iiven inkomst ombord enligt lagen ( 19.'iX: 29.'i) om sjömansskatt samt enligt
1 ~ 2 mnm. niirnnda lag skatlcpliktig dagpenning.
Om siirskilda skäl föreligger ff1r riksskatteverket efter ansökan besluta
att avdrag fiir avgift för pensionsförsiikring får medges med högre belopp
än som följer av bestämmelserna i fiiregiiende stycke. Diirvid skall dock
följande giilla. För skatt-.kyldig. -.om redovisar inkomst som iir at! anse
som A-inkomo,;t endast av tjänst men som i huvudsak saknar pensionsrätt i
anställning. får avdrag medges högst med belopp. beräknat som fi.ir inkomst av jordbruksfastighel eller rörelse på det sätt som föreskrivits i
föregilemle stycke. Har sådan skattskyldig erhällit särskild ersättning i
samband med att anställning upphört och har han ej skaffat sig ett betryggande pensionsskydd. får dock avdrag medges med högre belopp. Avdrag
som avses i de två närmast föregående meningarna får dock inte beräknas
för inkomst som härrör från aktiebolag eller ekonomisk förening vari den
skatt~kyldigc har sädant bestiimmande inflytande som avses i punkt 2 e

*·

*

fem!:.: st~det "' ;111\·isningarna till 29 *·Har skattskyldig, som - ~jiilv eller
genuin fö•·mcdling "" .1uridi~k person - drivit jordbruk. skogsbruk eller
riln:lse. 11rrhiirt med driften i föniirvsbllan och har han under verksamh,·1>11lkn •:.i -.;kalla! ,jg ett hetrygg;rnde pensionsskvdd. fiu· avdrag beriil\nas
;iven p;1 '.tdan ir:knrwa som enligt 9 ~ 3 mom. andra stycket lagen
( 19.f'.': ~761 om ~tatiig inkomstskall iir att anse som B-inkomst. Avdraget
Lir i det 1:1 Ldi hn;ikn<t' med heaktande av del antal är den skattskyldige
drivit k·rdbnikl·t. sl\,1gsbruket eller rörelsen. dock högst för tio ar. Hänsyn
\Kall vid h•:diHnningcn ;iv ;1vdragets storlek tas till den skattskyldiges
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i!niga p<:n-,ioll'·"i-;vdd l1CIJ a1hir;1 mhjlighekr till avdrag för avgift som
av:,c-: 1 fvr.;!;1 -t~d•et h) . .\ ..'draget far dpck inte i\vcr>.tiga c.:tt bclorr 'iPm
fl.ir \·;11~j(· ;~r ''HT\ ,lriftt:n f)ag;1tt llllllS\ <1rar tio gitngn del basbelllf)[) 'Om
cnligt lagc:n <.'111 ;1iirnan for<ikring bc-,tiimls for januari 111:1nad det iir driften
i förviin ,k;i!l:111 11prhi\rt och c.i heller summan av de beii-1rr som under
bc-,kattnin~'';rct rt:dovisats Stllll nelloinHikt av forviirvskiillan och -;[idan
inlwrn-,i d\ tii!Udlig rlin·;irvsvcrksamhet som itr att hänföra till vinst med
anicdning a 1 1ivcrl;.lt.:::Isc av fiin<irvskiillan. Har riksskatteverket enligt
11unk1 I trcd_ic -.1y~·kct a\' an1·i,ningarna till J I ~ medgivit atl dödsbo tar
pc·n-,11.•n.,f>1 ~•ikring. ;;nger ribskatteverket det högsta bclorr varmed avdrag 1·iir .ivgift flir fiii"<ikringt'n f{ir medges. Hiirvid iakttas i tilliimrliga
delar bo.::,t;inHnc·l-,erna i detta stycke 1.1111 avdrag för skattskyldig Sl1m upph1>1 t med dri;frn 1 en forv;irvskiilla. i\fot l'cslut av riksskattevcrket i fraga
·;c•m av'"' i .Jt:tta 't\ de Lir tabn illlc foras.
Har ,k;;r t'k · id1g ,·rlagt aYgirt -.om avses i första stycket 6) men har
;I\ dr.tg fiir :~' giftcn helt eller delvis inte kunnat utnyttjas rnligt bcsW111md,;crn:1 i femic -;th·i.;.et. mt'dges <tvdrag för ej utnyttjat belopr vid taxering
ff•r ,fet p.'1fili.iandc hc•.k:11tning~i1rcr. St.dant avdrag medges dock inte med
beiu1'1' ~11111 tilba1111nans med erlagd avgift sistnämnda [\r överstiger vad
~om <lllgc·s i fcmtc ~t.1'..:ket.
Oa\·'ictt förcskrift-:rna i de föregfrende st,·ckena medges avdrag för avgift
'°l'lll a\ '.CS i hir-,ta stycket 61 i hcmort~kommunen inte med högre hclopr iin
skilln:1ck11 nwlian -.ammanl<1gda beloppet av inkomster från förvärvs källor.
~l'r:l ar -,k;\ltvrilktiga i k1>mmunen. och övriga anlrag enligt denna paragraf. Kan '.\\ .J.-:ig fiir avgift ~<·m avses i flirsta stycket 6) inte utnyttjas i
hcrnortsiwmmuncn, medges avdrag för i1tersioden i annan kommun med
h..:lorr intill den diir redovisade inkomsten. i förekommande fall efter
andra <inlrag enligt denna paragraf som medges vid taxeringen i kommunen .. hd<.ig. 'om pii grund av vad nu sagts inte kunnat utnyttjas vid
u-..cring,·n liir det hc,kattningsi·tr dä avgiften betalades. far utnyttjas senast
'i.J t;1'.l"i ing f,1: .'i_i:1ttc ho.:,i.:.11lnrng<irct efter bdalningsiin:t. Inte helk·r i
~i,t.n;um1d:; Ldl r:-ir avdraget överstiga vad som återstiir sedan övriga avlk1g •:niigt di.:1111<1 parai::raf gjorts.
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