
Socialförsäkringsutskottets 
betänkande 
1985/86:9 
om avgiftsuttag till försäkringen för tilläggspension 
(prop. 1985/86:59) 

Propositionen 

I proposition 1985/86:59 har regeringen föreslagit riksdagen att anta de i 
propositionen framlagda förslagen till 

1. lag om procentsatser för uttag av avgift för åren 1986 och 1987 till 
försäkringen för tilläggspension, 

2. lag om ändring i lagen (1981 :691) om socialavgifter, 
3. lag om ändring i lagen (1983: 1055) om nedsättning av socialavgifter och 

allmän löneavgift i Norrbottens län. 
Lagförslagen har följande lydelse. 

Förslag till 
Lag om procentsatser för uttag av avgift för åren 1986 och 
1987 till försäkringen för tilläggspension 1 

Härigenom föreskrivs att det i 2 kap. I §lagen ( 1981: 691) om socialavgifter 
nämnda avgiftsuttaget till försäkringen för tilläggspension skall utgöra 
I0,00 procent för år 1986 och 10.20 procent för år 1987. 

2 Förslag till 
Lag om ändring i lagen ( 1981: 691) om socialavgifter 

Härigenom föreskrivs att 3 kap. 4 * lagen ( 1981: 691) om socialavgifter 
skall ha följande lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslai;en lydelse 

3 kap. 
4 § 

Grunden för beräkning av avgift 
enligt 1 § I, 5 och 6 utgörs av in
komst av annat förvärvsarbete som 
avses i 3 kap. 2 § lagen (1962: 381) 
om allmän försäkring. 

Grunden för beräkning av avgift 
enligt I § I och 5-7 utgörs av in
komst av annat förvärvsarbete som 
avses i 3 kap. 2 §lagen (1962:381) 
om allmän försäkring. 

Grunden för beräkning av avgift enligt I * 2-4 utgörs av inkomst av 
annat förvärvsarbete som avses i 11 kap. 3 § lagen om allmän försäkring. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1986. 

1 Senaste lag i ämnet 1984: 1108. 
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3 Förslag till 
Lag om ändring i lagen ( 1983: I 055) om nedsättning av 
socialavgifter och allmän löneavgift i Norrbottens län 

Härigenom föreskrivs att 6 *lagen ( 1983: 1055) om nedsiittning av social
avgifter och allmiin löneavgift i Norrbottens län skall ha följande lydelse. 

NuFarande lydelse Föreslagen lydelse 

6 §' 

Nedsättning av arbetsgivaravgifter enligt denna lag skall i första hand 
avse folkpensionsavgiften och därefter barnomsorgsavgiften. 

Nedsättning av egenavgifter skall 
i första hand avse folkpensionsav
giften och därefter i angiven ord
ning barnomsorgsavgiften. sjukför
säkringsavgiften, delpensionsavgif
ten. arbetsskadeavgiften och till
liiggspensionsavgiften. 

Nedsättning av egenavgifter skall 
i första hand avse folkpensionsav
giften och därefter i angiven ord
ning barnomsorgsavgiften, sjukför
säkringsavgiften, arhetarskyddsav
g(ften. delpensionsavgiften. ar
betsskadeavgiften och tilläggspen
silmsavgiften. 

I fråga om förfarandet för nedsiittningen av arbetsgivaravgifter gäller 
bestämmelserna i lagen (1984: 668) om uppbörd av socialavgifter från ar
betsgivare. 

I fråga om förfarandet för nedsiittningen av egenavgifter gäller bestäm
melserna i uppbördslagen ( 1953: 272). 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1986. 

1 Senaste lydelse 1984:862. 

Utskottet 

Enligt 19 kap. 4 §lagen (1962:381) om allmän försäkring skall avgiftsuttaget 

till försäkringen för tilläggspension vara så avvägt att avgiftsinkomstema 

tillsammans med andra tillgängliga medel finansierar pensionsutbetalningar
na samt den fondering som behövs. Beslut om avgiftsuttaget för visst år skall 

fattas senast under året dessförinnan. I propositionen föreslås att avgiften för 

tilläggspension för år 1986 tas ut med 10,0 % av det avgiftsgrundande 

löneunderlaget. För år 1987 föreslås avgiften höjd med 0,2 procentenheter 

till 10,2 % av lönesumman. Avgiftsuttaget för tid därefter avses prövas med 

utgångspunkt i resultatet av det pågående arbetet i kommitten (S 1984:03) för 

översyn av vissa frågor inom den allmänna pensioneringen. I kommittens 

uppdrag ingår att belysa finansieringsförutsättningama bl. a. mot bakgrund 
av utvecklingen av avgiftsunderlaget och AP-fondens realränteinkomster. 

Kommitten avses också ge sin syn på hur den framtida finansieringen av 
tilläggspensionsförsäkringen skall tryggas. 

I propositionen föreslås också vissa följdändringar i lagstiftningen om 

socialavgifter med hänsyn till det beslutade nya ersättningssystemet för 

företagshälsovården. 

Propositionen har inte föranlett något motionsyrkande, och utskottet 

biträder propositionen. 
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Hemställan 

Utskottet hemställer 
att riksdagen med bifall till propos1t1on 1985/86:59 antar de i 

propositionen framlagda förslagen till 
a) lag om procentsatser för uttag av avgift för åren 1986 och 1987 till 

försäkringen för tilläggspension, 
b) lag om ändring i lagen (1981:691) om socialavgifter, 
c) lag om ändring i lagen ( 1983: 1055) om nedsättning av socialavgif

ter och allmän löneavgift i Norrbottens län. 

Stockholm den 28 november 1985 

På socialförsäkringsutskottets vägnar 

Doris Håvik 

Närvarande: Doris Håvik (s), Nils Carlshamre (m), Börje Nilsson (s), Karin 
Israelsson (c), Ulla Johansson (s), Gullan Lindblad (m), Lena Öhrsvik (s), 
Nils-Olof Gustafsson (s), Kenth Skårvik (fp ), Siri Häggmark (m), Ingegerd 
Elm (s), Rune Backlund (c), Margareta Persson (s), Barbro Sandberg (fp) 
och Karl-Erik Persson (vpk). 
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