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G. E. STRÄNG 

SVEN ASPLING 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås enhetliga regler för beräkning av socialförsäk
ringsavgifter på uppdragsinkomster. Enligt giillande regler erliigger uppdrags
tagaren socialförsäkringsavgifter om inte uppdragsgivaren enligt s. k. lik
s@lighetsavtal har åtagit sig avgiftsskyldighet. Förslaget i propositionen in
nebiir att uppdragstagare befrias från avgiftsskylclighet och att i stället upp
dragsgivare automatiskt skall vara skyldig att erliigga socialförsäkringsav
gifterna. Avgiftsskyldigheten får i stort sett samma omfattning som den 
nu har för uppdragsgivare som har trMfat ett fullständigt likstiillighetsavtal. 
lJppdragsinkomst skall enligt förslaget vid beräkning av sjukpenninggrun
clancl·:: och pensionsgrunclancle inkomst alltid anses som inkomst av an
stiillning. Härigenom får uppclragstagarna samma trygghet inom ATP som 
anstiillda. 

I fråga om egenföretagare behålls den nuvarande möjligheten att i fråga 
om socialförsiikringsavgifter kunna triiffa likstiillighetsavtal betriiffande visst 
arbete. Det föreslå5 att omfattningen av uppdragsgivarens avgiftsskylclighet 

när avtal träffas skall vara densamma som elen som föreslå'> för annan upp
dragsersättning. Uppdelning i begränsade och fullständiga likställighetsavtal 

skall inte längre förekomma. 
I propositionen föreslås vidare ah lön som utgår@ anställd i varje form 

av verksamhet som bedrivs i Sverige av utländsk arbetsgivare skall hänföras 
till inkomst av anstiillning vid beräkning av ATP-avgift och vid beriikning 
av pensionsgrundande inkomst får ATP. Förslaget innebär en förstärkning 
av ATP-skyddet för berörda arbetstagare. 

De nya reglerna föreslås träda i kraft den I januari 1976. 

Riksdagen 1975176. I sam/. Nr46 
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Lagförslag 

1 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring 

Härigenom föreskrives att J kap. 2 ~. 11 kap. 2 ~ oi.:h 19 kap. I ~ lagen 

<I 962:381) om allmiin tCirsiikring' skall ha nedan angivna lydelse. 

N111•mw1cle !\'lie/se /-iirl'.1lage11 /n/d.11• 
J kap. 

2 ' ~ 
S)11kp1'1111i11ggr1111cla11dc i11k()111.11 iir den inkomst i penningar 

eller naturaförm<'mer i form av kost eller bostad. som försiikrad kan antagas 

för ar r:iknat komma att tills vidare åtnjuta av eget arbete. antingen säsom 
arbetstagare i. allmiin eller enskild tjiinst (i 11k()111 st a 1· a 11stäII11 in g J 

eller på annan grund (in ko 111 st a 1· a 11 11 a t ((i r 1· ii r 1· sa r het,.). 

Siukpenninggrundande inkomst faststiilles av försiikringskassan. Inkomst 

av anstiillning och inkomst av annat förviirvsarhete skola diirvid var för 

sig avrundas till niirmast higre hundratal kronor. För tid då undantagande 

från försiikringen l(ir tilliiggspension enligt 11 kap. 7 ~ giiller för den för

siikrade skall inkomst av annat förviirvsarbete icke beaktas. 

Vid beriikning av sjukpenning
grundande inkomst bortses från in
komst av anstiillning oc:h annat för
viirvsarbete i den män summan diir
av överstiger sju och en halv gånger 

det vid årets ingång giillande basbe
loppet. Belopp, från vilket sålunda 

skall bortses. avräknas i första hand 
på inkomst av annat förviirvsarbete. 

Ersiittning i penningar eller natura

förmåner som i första stycket sagts 

för arbete som.fiirsäkrad utför för an

nans räkning utan att vara ans@ld 

i dennes tjiinst anses såsom inkomst 

av anställning. sål'ida c/1•11/iirsiikrac/1• 

och den som 11/gil'il l'rsii1111im.;c11 iiro 

ense cliirom samt iii·crell.\k(im/lll'l~I' 

tillika triif/iIS enlfi.:t 11 ka[I. :! _,1 andra 

strckcr: och skall i d\"likt ti1ll drn /(irre 

' Lagen omtryckt 1973:908. 

Vid beriikning av sjukpenning
grundande inkomst bortses från in
komst av anstiillning och annat för

v:irvsarbete i den mån summan cEir
av överstiger sju oi.:h en halv gånger 
det vid ärets ingång g:illande basbe
loppet. Belopp. !"rån vilket s[ilunda 

skall bortses. avriiknas i första hand 
pii inkomst av annat förviir\'sarbete. 

Ersiittning i penningar eller natura

förmåner som i första stycket sagts 

för arbete som 11dgo11 utför för an

nans riikning utan att vara anst:illd 

i dennes t.iiinst skall. om ersii1111i11g<'ll 

l/llill'r 1'11 1ir 111111gdt1 till mi111·t ti•111-

h1111clra kw11or. anses såsom inkomst 
av anstiillning. -~·,. crsiit1;1i11gc11 att 

hä11/ura till inkomst al' riiref~e .10111 bl'

driri1s m· den som 111/iirl arhercr ellN ar 
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Nul'arande lwle/se Föreslagrn lrdelse 

anses sdsom arbetswgare och den se- jcmlbruk\/astfr;lwt som denne brukat 

narl' .\'Cisom ar!wtsgil'arc'. skall vad n11 sagts gälla endast sdvida 

denne och den som lllgivit ersällningen 

iiro ense därom. I defallsom n11 nämnts 

skall den som u!fön arbetN anses såsom 

arbe/S/agareuch den som utgMt ersätt

ningen sdsom arbetsgivare. 

Rcriikning av sjukpenninggrundande inkomst skall. diir förhållandena ej 
eljest iiro kiinda för försäkringskassan. grundas på de upplysningar, som 

kassan kan inhämta av den försi1krade eller dennes arbetsgivare eller som 

må kunna framgå av elen uppskattning. som vid taxering gjorts av elen 

försiikracles inkomst. Inkomst av arbete för egen räkning må ej beräknas 

högre iin som motsvarar skälig avlöning för liknande arbete för annans 

riikning. Utgöres inkomst helt eller delvis av naturaförmåner, skola dessa 
uppskattas efter de regler, som tillämpas vid beriikning av preliminlir skatt. 

11 kap. 

Med i 11ko111s1 a 1· c111s1ciI/11i11 g avses den lön i penningar eller 

naturaförmåner i·form av kost eller bost:.id, som försäkrad åtnjutit såsom 

arbetstagare i ;lllmiin eller enskild tjänst. Till sådan inkomst hänföres dock 
icke från en och samme arbetsgivare åtnjuten lön som under ett år ej uppgått 

till femhundra kronor. Säsom inkomst av anstiillning anses iiven 

a) sjukpenning enligt denna lag eller lagen <1954:243) om yrkesskacle

försiikring eller motsvarande ersättning som utgår enligt annan författning 
eller pil grund av regeringens förordnande, i den män ers~ittningen träder 
i stiillet för försiikrads inkomst såsom arbetstagare i allmän eller enskild 
tj~inst. 

b) foriilclrapenning, 

cl vård bidrag enligt 9 kap. 4 ~, 
dl dagpenning fdn erkiind arbetslöshetskassa, 
e) kontant arbetsmarknadsstöd enligt lagen ( 1973:371) om kontant ar

betsmark nadsstöcl, 

t) utbilclningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning i form av dagpen

ning och stimulansbidrag, 

g) timstudiestöcl. inkomstbidrag och vuxenstudiebidrag enligt stuclicstöcls

lagen (l 973:349) samt 

h) clelpension enligt lagen (1975:380) om delpensionsförsäkring. 

' Senaste lydelse enligt förslag i prop. 1975: I 09. Enligt 1975:379 träder första stycket 
punkten n i kraft den l januari 1976 och punkten h) i kraft den l juli 1976. 
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Nuvarande lwll'ISI' 

Frsii1111i11g i penningar eller natu

ral'örmåner som i första stycket siigs 

for arbete som j(irsiikrad utfört för 

annans riikning utan all vara anstiilld 

i dennes tj:inst skall, 0111 <'rsii1111i11g1'11 

1111cl<'1' 1'ff år llf'flgrlff till 111i111f 500 kro

nor, anses sil.mm i11ko111s1 m· a1111iill-

11i11g. sdi·irla i/1'11 /ii1:11ikmde och den 

som 111gil'il crsii1111i11ge11 rnrit ense där-

om; och skall i dr/ikt fall dc11 /iirre 

anses sdsom arherstagare och den 

se11are såsom arbct.lgil'(lre. 

Vid beriikning av inkomst av an

stiillning sk<lll hiinsyn ic-kl' tagas till 

lön eller annan ersiittning. som för
siikrad <ltnjutit från arbetsgivare, vil

ken iir bosatt utom riket eller iir ut

liinclsk juridisk person, i m111a1 /i1ll 

iin dil den fors~ikrade sysselsatts rid 

1kii1w/11 c11' hiir i riket hl'higc11/i1s1igll<'t 

eller i riird1e som lwdrivsfi-<ln hiir hc

/(iget .fils! dri/is1äl/c eller tjänstgjort 

som sjöman ombord på svenskt han
delsfartyg. Vad i detta stycke siigs 
skall icke giilla beträffande lön till 
svensk medborgare. såframt svenska 
staten eller, diir lönen hiirrör från ut
ländsk juridisk person, svensk juri
disk person, som iiger ett bestiim
mande inflytande över den ut
liindska juridiska personen, enligt av 

riksforsiikringsverket godtagen för

bindelse har att svara for avgift till 

försäkringen för tilläggspension en-

ligt 19 kap. I ~-

4 

liir<'slog<'ll ll't!c/se 

I tidt:a 0111 <'rsii1111i11g i penningar 

eller naturaförmåner som i forsla 

stycket siigs för arbete som ndgon 

utfört för annans riikning utan att 

vara anstiilld i dennes tjiinst skall l'ad 

i 3 kap. 2 .11 a11tlrt1 srrcker siig1· iiga 

11111ts1·ara11tfl' I i//ii1111111i11g. 

Vid beriikning av inkomst av an

stiillning skall hiinsyn tagas till lön 

eller annan ersiittning, som försiik

rad åtnjutit fr1111 arbetsgivare. vilken 
iir bosatl utom riket eller iir utliindsk 

juridisk person, t'11das1 i lid/ då den 

försäkrade sysselsatts hiir i riket eller 

tjiinstgjort som sjöman ombord på 

svenskt handelsfartyg. Vad i detta 

stycke siigs skall icke giilla betriilfan

de lön till svensk medborgare. så
rramt svenska staten eller, där lönen 
hiirrör från utliindsk juridisk person, 
svensk juridisk person, som äger ett 
bestiimmanclc inflytande över den 

utliindska juridiska personen, enligt 
av riksförsiikringsverket godtagen 
förbindelse har att svara for avgift 
till försäkringen för tilliiggspension 

enligt 19 kap. I ~. 

1-fansyn skall ej heller tagas till lön eller annan ersiiuning rrån lriimmancle 

makts härv<trande beskickning eller lönade konsulat eller från arbetsgivare. 

vilken tillhör beskickning eller konsulat som nu sagts och icke iir svensk 

medborgare. Vad i detta stycke siigs skall icke giilla betriilfande lön till 

svensk medborgare eller den som utan att vara svensk medborgare iir bosatt 
i riket. såframt utliindsk beskickning hiir i riket enligt av riksförsäkrings

verket godtagen förbindelse har att svara för avgift till försiikringen för till-

Higgspension enligt 19 kap. 1 ~. 
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Nurarande /\'de/se liires/agrn lrde/sc 

Den som ätagit sig förbindelse enligt tredje eller fjärde stycket skall anses 

säsom arhetsgiv<tre. 

19 kap. 

I 
,, 
' 

Arbetsgivare skall enligt vad nedan sägs för varje år erliigga socialför

säkringsavgift till sjukförsiikringen, folkpensioneringen och försiikringen för 
tilläggspension. 

Avgift till sjukförsiikringen och till folkpensioneringen utgår å summan 

av vad arbetsgivaren under året till arhetstagare hos honom i penningar 

eller naturaförm[mer i form av kost eller bostad utgivit såsom lön eller. 

där !"all som avses i 3 kap. 2 ~ andra stycket sista punkten är för handen, 

annan ersiittning för utfört arbete. 
Avgili till försiikringen för tilliiggspension utgär t1 summan av vad ar

betsgivaren under äret till arbetstagare hos honom i penningar eller na

turaförmåner i form av kost eller bostad utgivit såsom lön eller. där ·ra11 
som avses i 11 kap. 2 ~ andra stycket är för handen. annan ersiittning för 

utfört arhete. sedan från niimnda summa dragits ett belopp motsvarande 

det vid ärets ingång giillande basbeloppet multiplicerat med det beräknade 

genomsnittliga antalet arbetstagare hos arbetsgivaren under äret. I !Hrvid skall 

arbetstagare. som under hela äret varit anstiilld med full arbetstid, räknas 

s{t5om en arbetstagare och arbetstagare. som under året varit anstiilld i mindre 

omfattning, medriiknas i motsvarande mån. Det antal arbetstimmar per 
år som i allmiinhet skall anses motsvara full arbetstid fastställes av regeringen 

efter förslag av riksforsiikringsverkct. Genomsnittliga antalet arbetstagare 
bcrilknas med en decimal. Om siirskilda skiil föranleda dilrtill, må avgift 
beriiknas p{1 siitt som avviker frän vad nu stadgats men som giver i huvudsak 
samma resultat. 

Vid beräkning av avgift enligt 
denna paragrar skall hänsyn icke ta
gas till arbetstagare. vars lön under 
året ej uppgått till femhundra kro

nor. Vad giiller sjukforsiikringen och 

folkpensioneringen skall vidare. där 

ej .fäll so111 a1•ses i 3 kap. } ,1 andra 

sryckct sis/a p11nk1rn iir .fiir handl'n. 

rid /J('riikning ar m:i;i/i hnrtses frän 

arbetstagare, som icke iir obligato

riskt försiikracl enligt lagen om yr-

'Senaste lycklsc 1975:316. 

Vid beriikning av avgili enligt 
denna paragraf skall hiinsyn icke ta
gas till arbetstagare, vars lön under 
året ej uppgillt till femhundra kro

nor. Vad giiller sjukförsiikringen och 

folkpensioneringen skall vidare bort

ses från arbetstagare, som icke är ob

ligatoriskt försiikrad enligt lagen om 

yrkesskadeförs~ikring. eller. diir/i'dga 

iir 0111 arhl'll' som lll/iirts .fiir an1wns 

räkning l//an att a11sriillni11g.furel<'gat, 
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kesskadeförsäkring. Såvitt angår för
säkringen för tilläggspension skall 
hänsyn icke tagas till arbetstagares 
lön eller ersättning i vad den för år 
räknat överstiger sju och en halv 
gånger del vid årets ingång gällande 
basbeloppet. Såvitt angår försäkring
en för tilläggspension skall vidare 
bortses från arbetstagare. som vid 
årets ingång uppnått sextiofem års 

ålder. så ock från arbetstagare i fall 
då lön eller annan ersättning till ho
nom antingen enligt 11 kap. 2 ~ tred
je eller fjärde stycket icke riiknas så
som inkomst av anställning eller. om 
arbetstagaren icke är svensk med
borgare och ej heller iir bosatt här
städes. avser arbete utom riket. 

Avgift erWgges icke för arbetsta
gares lön vid sjukdom eller ledighet 

för vård av sjukt barn eller med an
ledning av barns födelse till den del 
lönen motsvarar sjukpenning eller 
förlildrapenning. som arbetsgivare 
äger uppbiira enligt 3 kap. 16 ~. Av
gift erlägges ej heller för lön som ar
betsgivare utgivit till hemmavaran
de barn för arbete utfört i hans för
värvsverksamhet i de fall avdrag för 
lönen ej får ske vid inkomsttaxering
en. 

6 

Fiire.1/agc'll f\'dl'lsc' 

.fi'ån arbe1s1agare som mrit bosall 111-

0111/a11ds och 111/iirt arbetcl 111om riket. 

Såvitt angår försiikringen för tilliiggs
pension skall hänsyn icke tagas till 
arbetstagares lön eller ersättning i 
vad elen för år riiknat överstiger sju 
och en halv gånger det vid årets in
gång gällande basbeloppet. Såvitt an
går f'örs~ikringen för tilläggspension 

skall vidare bortses från arbetstagare. 
som vid årets ingång uppnått sex
tiofem års ålder, så ock från arbets

tagare i fall då lön eller annan er
sättning till honom antingen enligt 
11 kap. 2 ~ tredje eller ljiirde stycket 
icke räknas såsom inkomst av an
stiillning eller. om arbetstagaren icke 
iir svensk medborgare och ej heller 
är bosatt hiirstiides. avser arbete 
utom riket. 

A vgi rt erlägges icke för arbetsta
gares lön vid sjukdom eller ledighet 

för vård av sjukt barn eller med an
ledning av barns födelse till den del 
lönen motsvarar sjukpenning eller 
föräldrapenning. som arbetsgivare 
äger uppbära enligt 3 kap. 16 ;. Av
gift erlägges ej heller för lön som ar
betsgivare utgivit till hemmavaran
de barn för arbete utfört i h:ms för
värvsverksamhet i de fall avdrag för 
lönen ej får ske vid inkomsttaxering
en eller ,liir ersättning ,liir l'i/ken hc-

1·il/11i11gsa1:gifi erlagts e11/f"t lagen 

( 1908: 128 s. 1) 0111 heviffi11gsmgifier/iir 

särskifda.fiirmd11cr och riilt~"hl'll'I'. 

l. Denna lag tr~ider i kraft den I januari 1976. 
2. /\Jdrc bcst[immelser gäller fortfarande i fråga om avgift som belöper 

på tid före den I januari 1976. 
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3. Anmälan som avses i 11 kap. 7 ~ första stycket lagen ( 1962:381) om 

allmän fi.irslikring får återkallas före utgången av år 1976 med verkan från 
och med den 1 januari 1976 utan hinder av vad som stadgas i andra stycket 
första punkten sagda paragraf. 
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2 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1970:742) om lönegarantiavgift 

I förigcnom föreskrives att 2 ~ lagen ( 1970:742) om lönegarantiavgift skall 
ha nedan angivna lydelse. 

N111•ara11dc lrdelse 

Arbetsgivare erlägger årligen löne
garantiavgift med belopp som mot

svarar en femtiondels procent av 
summan av vad arbetsgivaren under 
året utgivit som lön till arbetstagare 
i pengar eller naturaförmåner i form 
av kost eller bostad l'lll'r, i !'all snm 

m·ses i 3 kap. l .I" andra srvckcr sisw 

p1111ktc11 lage11 ( ! 96}:381) om al/111ii11 

f<irsiikring, a11nan Nsii1111ing för 111/<irr 

arhcte. 

Vid beräkningen av avgiften tages 
icke hiinsyn till arbetstagare. vars lön 
under året understigit femhundra 
kronor. Vidare bortses vid denna bc
riikning fri'ln arbetstagare. som icke 
iir obligatoriskt försäkrad enligt la
gen (I 954:243)orn yrkesskadeförsiik
ring. om (i (all som a1•ses i 3 kap. 

2 .\'. andra stvcki•t sista p1111k1e11 lagen 

0111 allmän fih".1äkri11g är /ri"r ha11dc11. 

fiJreslagen lrde/sc 

Arbetsgivare erlägger årligen löne
garantiavgift med belopp som mot

svarar en femtiondels procent av 
summan av vad arbetsgivaren under 
året utgivit som lön till arbetstagare 
i pengar eller naturaförmåner i form 
av kost eller bostad. 

Vid beräkningen av avgiften tages 
icke hiinsyn till arbetstagare. vars lön 
under året understigit femhundra 
kronor. Vidare bortses vid denna be
räkning från arbetstagare. som icke 
är obligatoriskt försiikrad enligt la
gen ( 1954:243) om yrke,,,,Kadeförsiik
ring. 

Avgift erlägges icke för arbetstagares lön vid sjukdom eller ledighet för 
vård av sjukt barn eller med anledning av barns födelse till den del lönen 
motsvarar sjukpenning eller föräldrapenning. som arbetsgivare iiger uppbiira 

enligt bestämmelserna i 3 kap. 16 ~ lagen om allmiin försiikring. Avgift 
erlägges ej heller för lön som arbetsgivare utgivit till hemmavarande barn 
för arbete utfört i hans förvärvsverksamhet i de fall avdrag för lönen ej 

får ske vid inkomsttaxeringen. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1976. Äldre bestiimmelser gäller 
fortfarande i fråga om avgift som belöper på tid före ikrafttriidandet. 

1 Som nuvarande lydelse anges 1975:320. som triider i kraft den I januari 1976. 
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3 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1959:552) om uppbörd aY vissa avgifter 
enligt lagen om allmän försäkring, m. m. 

lliirigenom föreskrives att 2 ~ lagen (1959:552) om uppbörd av vissa av
gifter enligt lagen om allmän försäkring, m. m.' skall ha nedan angiven 
lydelse. 

N11rnra111/e ~rdelse 

I denna lag förstås med 

2 s 
' 

Föreslagen ~wle/se 

arbetsgivaravgift: summan av arbetsgivarens avgifter enligt I ~ 

första stycket; 
avgifts under I ag: belopp varå avgift, som avses i I ~första stycket, 

skall beräknas för arbetsgivaren; 
utgifts år: det kalenderår för vilket avgiftsunclerlag skall bestämmas; 

s I ut I i g a v g i f t : arbetsgivaravgift som påföres vid elen årliga av

giftsdebiteringen för nästföregående utgiftsår; 

p r e I i min ii r avgift: belopp som enligt debitering skall erkiggas 

eller eljest erlägges i avräkning på slutlig avgift; 

kvarstående a v g i r t : avgiftsbelopp som återstår att erlägga sedan 
preliminiir avgift avriiknats från slutlig avgift; 

t i 11 komman cl e avgift: arbetsgivaravgift som skall erHiggas enligt 

beslut om debitering fattat sedan den årliga avgiftsdebiteringen avslutats. 

Såvitt giiller beriikning av avgifts
undcrlag för avgift till sjukförsiik
ringcn. folkpensioneringen och för
säkringen för tilläggspension,fiir /ii-
111'garamim:i.:i!i samt för arbetsgivar
avgift till arbetslöshetsförsäkringen 
och det kontanta arbetsmarknads
stödet skall med lön enligt denna lag 

f'örstäs jiirnväl sådan ersättning, som 

enligt 3 kap. 2 ~ andra stycket sista 

punkten eller 11 kap. 2 ~ andra 
stycket lagen ( 1962:381) om allmän 

försiikring anses såsom inkomst av 

anstiillning. 

Sävitt gäller beräkning av avgifts
underlag för avgift till sjukförsäk
ringen. folkpensioneringen och för
si-ikringen för tilliiggspension samt 
för arbetsgivaravgift till arbetslös

hetsförsäkringen och det kontanta 
arbetsmarknadsstödet skall med lön 
enligt denna lag frirstås jiimviil sådan 

ersiittning. som enligt 3 kap. 2 ~and

ra stycket sista punkten och 11 kap. 

2 ~ andra stycket lagen ( 1962:381) 

om allmiin försiikring anses såsom 

inkomst av ans@lning. Vad 1111 sagrs 

dger dock icke 1illd1111111i11g i /iill diir 

crsä1111i11g,·11 111gd11 till 111omla11ds ho

sa/I f!l'r.1·011 och m·wr ar/)('fc' 1110111 riket 

eller diir herill11i11gscll'gi/i erlagh e11/(i.:1 

/agrn ( / 908: I ]8 s. I) 0111 hn·illi11gsar

gi/il'r/iir siirski/da/iin111i11er 1 nh riir rig

hetcr. 
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Vad i 19 kap. 6 ~lagen om allmän försiikring föreskrives om avgift som 
där avses äger motsvarande tillämpning på annan avgift som uppbäres enligt 
förevarande lag. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1976 . .Äldre bestiimmelser gäller 
fortfarande i fråga om avgift som belöper på tid före ikraftträdandet. 



Prop. 1975/76:46 

SOCIALDEPARTEMEl\ITET 
Utdrag 

PROTOKOLL 
vid regeringssammantriide 
1975-10-23 

I 1 

Närrnrande: statsråden Sträng. ordförande. och Andersson. Aspling. Lund
kvist. Geijer. Bengtsson, Norling. Lidbom, Carlsson. Gustafsson. Leijon, 

lljelm-Wallcn 

Föredragande: statsrådet Asp! i ng 

Proposition om enhetliga regler för beräkning av socialförsäkrings
avgifter på uppdragsinkomster m. m. 

Inledning 

Riksdagen fattade under våren 1975 beslut om skatteomläggning m. m. 

för tir 1976 (prop. 1975:92. Sk U 1975:25 och Stu 1975: 17). Omläggningen 
innehiir hl. ~1. att låginkomsttagarna och de stora grupperna i de vanligaste 

inkomstliigena for sänkt skatt jämfört med den skatteskala som gäller under 

iir 1975. För egenföretagarna innebär omläggningen bl. a. att den frän allmiin 

arbetsgivaravgift avgiftsfria inkomstdelen höjs från 10000 kr. till 18000 
kr. Skattereformen finansieras genom höjda srn.:ialförsäkringsavgii'tcr samt 
höjning av energiskatt och vissa punktskatter. De iindrade reglerna si1vitt 
avser socialforsiikringsavgifterna innebiir bl. a. avveckling av hegriinsningen 
för avgiftsunderlaget till 7.5 gånger basbeloppet per årslön (det s. k. helopps
taket) rör socialförsäkringsavgifterna med undantag för ATP-avgiften. 

Enligt giillande regler erlägger den som har inkomst av uppdrag soci
alförsiikringsavgifter i form av egenavgifter om inte uppdragsgivaren enligt 

s. k. likst:illighetsavtal har åtagit sig avgiftsskyldighet. Egenavgifterna er

liiggs pfr uppdragsinkomster i den mån dessa tillsammans med eventuella 

övriga inkomster understiger beloppstaket. :v1ed ett fullstiindigt likstiillig
hctsal'tal följer skyldighet för uppdragsgivaren att erliigga - förutom ATP

och sjukförsiikringsavgift - avgift till folkpensioneringen. lönegarantiavgirt 

samt avgift till arbctslöshetsförsiikringen och det kont<inta arbetsmarknads

stödet. Från den I januari 1976 omfattar skyldigheten iiven avgifterna till 
clelpensionsförsiikringen. arbetsmarknadsutbildningen och vuxenutbild

ningen. Vid begränsat likst~illighetsavtal avser avgiftsskylcligheten för upp
dragsgivaren endast ATP-avgiften. 
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l propositionen om siinkning av den statliga inkomstskatten pilpekade 
jag (prop. 1975:92 s. 123) att likstiillighetsavtal allmänt giiller i fråga om 
uppdragsersättning som utgar från staten, att Svenska kommunförbundet 
och Landstingsförbundet på sina områden gett rekommendationer av samma 

innebörd och att samma anordning kan timimpas även för andra uppdrags
tagare. Jag framhöll också att den framtida utformningen av dessa regler 
innefattades i det uppdrag som pensionskommitten IS 1970:40) har i fråga 
om avgiftsreglerna inom den allmiinna fiirsiikringen. Vid riksdagsbehand
lingen noterade socialforsäkringsutskottet !Sil.i 1975: 17 s. 24) att kommitten 
hade lär avsikt att skyndsamt behandla de frågor som avsåg likstiillighets
avtalen och att framliigga ett betiinkande därom redan under hösten 1975. 

Pcnsionskommitten' har nu i ett delbetänkande ISOU 1975:74) Social

försiikringsavgifter på uppdragsinkomster m. m. lagt fram utredning och 
förslag om bl. a. enhetliga regler for beräkning av socialförsiikringsavgifter 
pii uppdragsinkomster samt ändrade regler i fråga om beriikning av pen
sionsgrundande inkomst och ATP-avgift i fråga om lön från utliindsk ar

betsgivare i verksamhet som bedrivs i Sverige. Efter remiss har yttranden 
över betiinkandet avgivits av socialstyrelsen, arbetsmarknaclsstyrelsen, riks
l'örsiikringsverket, riksskatteverket.statens avtalsverk. liinsstyrelserna i Kris
tianstads. Göteborgs och Bohus. Skaraborgs, Örebro och Viisternorrlands 

län, Svenska kommunförbundet (Ko mm unförbu ndet). Landstingsförbu n
det, Landsorganisationen i Sverige (LOJ, Tjänstemiinnens centralorganisa-
1.ion !TCOJ. Centralorganisationen SACO/SR !SACO/SRJ. Svenska arbets
givareföreningen ISAFJ. Lantbrukarnas riksförbund (LRFJ, Försiikringskas
seförbundet. PensionUrernas riksorganisation !PROl och Konstniirliga och 
litterära yrkesutövares samarbetsniimnd !KL YSJ. 

Uinsstyrelserna i Göteborgs och Bohus samt Kristianstads län har bifogat 
yttranden från de !okala skattemyndigheterna i Göteborgs resp. Sundsvalls 

fögderi. Försiikringskasseforbunclet h<1r bifogat yttranden från de allrniinna 
försiikringskassorna. Yttranden har diirjiirnte inkommit från Tidningarnas 
Arbetsgivareförening och A-presscns Samorg<rnisation samt Sveriges Radio 

AB. 

' l.ed<tlllötcr: pr.:sidc11tcn i forS:ikringsd<imstok:n Liss Cirall\.j\·ist. tillika ordfiirandc. 
g.:11.:raldirckttir.:11 i arhetarskvddsstyrclscn (iunnar Danicbon samt riksdagskdam\\-
1.:rna .\har Andcrssnn. Giira11 Karls•;o11. Ingemar ~·lundcbo. Ivar !\ordberg och Carl 
(iiiran Rc:gn011. 
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2 Gällande bestänunelser om socialförsäkringsa,·gifter m. m. 

2.1 lnlrdning 

Soi.:ialfi.irsiikringarna finansieras genom arbetsgivaravgifter 0L'11 avgifter 
från förs~ikrade (egenavgifter) samt genom statsbidrag. 

Avgifterna och de proL·entsatser som till:impas vid uttag under år 1975 
samt beslutats för år 1976 framgår av följande uppstiillningar. 

:\ rhctsgi vara vg i ftcr 

SoL'ialmrs:ikringsavgil't till 
ATP 
l'ol kp.:nsioncringen 
sjuk f<irs:ikri ngcn 
dd pcns ionsllirS:i kri ngen 

Arbetsgivaravgift till arhctsliishctslörs~ikringcn ni. m. 
Avgili fiir yrkesskadcfors:ikringcn 
:\rhctsgivara,·gift till arbetsmarknadsuthildningcn 
\' uxcn uthildni ngsavgift 
A rbetarskyddsavgi ti 
Liincgarantiavgili 

Procentsats 
1975 1976 

10.75 11 JiO 
4.20 6,20 
7.00 8.00 

0.125 
0.40 0,40 
f).25 tl,25 

0,40 
0.15 

0.10 0.13 
(),02 0,02 

Härtill kommer byggnaclsforskningsavgif'tcn. som fr. o. m. tir 1976 tas ut 

efter 0.7 t'ii av arbetsgivare inom t;yggnadsindustrin. Särskilda regler gäller 

för uttag av avgifter hos redare. 

Egena,·gi!'ter Procentsats 

---·- --------------- ------------. 

Till:iggspensionsavgift 
SoL'ialförsiikringsavgi!'t till liilkpensioneringcn 
Sjuk ti:irs:i kringsa,·giti 

1975 1976 

I0.75 
4.20 
7,00 

11.00 
6,20 
8.00 

I !'råga om avgiftsunderlaget t'öreligger vissa skillnader mellan de olika 
social förs;i k ri ngsavgi fterna . 

.4.rbetsgi\'(//'lll'gi/icma tas ut hos arbetsgivare pä de kontantlöner och na
turaförmåner i form av kost och bostad. som utg[tr till ansUllda och som 
under året uppgått till minst 500 kr. efter eventuella kostnadsavdrag. För 
samtliga arbetsgivaravgifter gäller r. n. att hiinsyn inte tas till arbetstagares 
lön eller ersiittning som överstiger s.iu och en halv gånger det vid årets 
ingång gällande basbeloppet (9 000 kr. år I 975). Det s. k. bc-loppstaket utgör 

således 6 7 500 kr. för år 1975. 
Vid beriikning av underlaget för socialll"irsiikringsavgiften till ATP med-
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dknas inte ersiittning till arbetstagare. som vid årets ingång (vllt 65 år. 

Vid avgiftsberiikningen görs vidare ett s. k. basbeloppsavdrag. Detta erhålls 

genom att det vid årets ingång g;iilande basbeloppet multipliceras med det 
genomsnittliga antalet arbetstagare hos arbetsgivaren under året. Avgiften 

beräknas därefter på den återstående lönesumman. 

Skyldigheten att erlägga avgifter förutsätter vidare betr~ilfonde samtliga 
arbetsgivaravgifter utom socialförs1ikringsavgiften till ATP antingen att ar

betstagaren Ur obligatoriskt försiikrad for yrkesskada eller att likställighets

avt:.il har trliffots. 

[genai·gi/icma erJ;iggs på inkomst av annat förviirvsarbete än anställning. 

Med inkomst av annat förvärvsarbete förstås i sammanhanget främst in

komst av jordbruk. rörelse eller uppdrag. Till grund för avgiftsberiikningen 

J;iggs i prinL·ip den avgiftsskylcliges taxering till statlig inkomstskatt. 

,;\.ven såvitt g;iller egenavgifterna förekommer skillnader mellan under

lagen för de olika avgifterna. I huvudsak gäller följande. 
TilWggspensionsavgilkn erläggs av förs;ikrad. för vilken for visst (1r fast

s!Ullts pensionsgrunclande inkomst av annat förvärvsarbete. Til!Hggspen

sionsavgiften beräknas enligt 19 kap . .3 ~ tredje stycket lagen (1962:381 J 

om allm;in försiikring (AFLl på elen pensionsgrundancle inkomsten i vad 

denna härrör från inkomst av annat förvärvsarbete. Har den försäkrade sam

tidigt haft pensionsgrunclancle inkomst av anställning görs därvid basbe

loppsavdrag i första hand mot anst;illningsinkomsten. I elen mån in

komstsumman överstiger beloppstaket bortses i första hand från inkomst 

av annat förv;irvsarbete ( 11 kap. 5 ~ AFLl. 
Socialförsiikringsavgiflen till folkpensioneringen erl;iggs av lörsiikracl. som 

vid utgången av visst år är inskriven hos allm;in försäkringskassa och haft 
inkomst av annat förviirvsarbete iin anställning. Den som vid årets ingilng 
h lit 65 år erWgger emellertid inte avgift. Avgift erläggs ej heller av den 

snm för december månad samma år atnjutit ålderspension eller förtids
pension enligt AFL ( 19 kap . .3 ~ första stycket AFU. 

Sjukförs:ikringsavgiften erl:iggs a\· försiikracl. som har haft inkomst av 

annat fordrvsarbete än anst:illning. Föruts;ittning iir att den försäkrade vid 

utgången av \·isst år ~ir inskriven hos allmän försäkrirgskassa och inte fyllt 

67 iir (65 är fr. o. 111. den I juli 1976) och inte heller för december månad 

samma år ätn.iutit älderspension eller förtidspension enligt AFL ( 19 kap. 

2 ~ AFLl. 

Vid beräkningen av sjukförsäkringsavgiften och socialförsäkringsavgiften 
till folkpensioneringen bortses r. n. fr~m inkomst till elen del den överstiger 

beloppstaket. Har den försiikrade hart inkomst såv;ii av anstiillning som 

av annat l(:irv:irvsarbcte, bortses från inkomst av annat l'i.irdrvsarbete till 

den del summan av inkomsterna överstiger beloppstaket. 

Förutom socialförs;ikringsavgil'ter uttas allmiln arbetsgivaravgift enligt la
gen ( 1968:419) om allmän arbetsgivaravgift av arbetsgivare och egenföre

tagare med 4 ...... Den allm;inna arbetsgi\'aravgiften i form av egenavgift 
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skall enligt 4 ~ niimnda lag erläggas av fysisk person, som åtnjutit inkomst 

av hiir i riket bedriven rörelse eller inkomst av här i riket belägen jord

bruksfastighet som brukas av honom. Den allmiinna arbetsgivaravgiften 

tas endast ut på den del av inkomsten som överstiger 10 000 kr. <18 000 
kr. fr. o. m. den 1 januari 1976>. Särskilda grunder för beriikning av allmän 

.1rbetsgivaravgift i fråga om arbete som utförs inom det s. k. inre stödområdet 

har tlireslagits i prop. 1975/76: 16. 

2.2 l.ikställi~hets:ntal 

Uppdragsgivare och uppdragstagare kan komma överens om att ersätt

ningen för uppdraget skall anses utgöra inkomst av anstiillning. Genom 

det s. k. likstiillighetsavtalet påtar sig elen som utgett ersiillningen skyldighet 

att betala vissa arbetsgivaravgifter. 

I AFL föreskrivs att liks!iillighetsavtal kan triitfos endast i fråga om er

siittning för arbete som någon utfört för annans r~ikning. Härmed avses 

vad man beniimner uppdrag. Likstiillighetsavtal kan emellertid iiven slutas 

betriiffande inkomst som eljest skulle inga i en rörelseinkomst. ,:\r arbetet 

av sådan natur att det faller inom ramen för handel eller industri som bedrivs 

av den arbetspresterande. torde det i allmänhet inte kunna betraktns som 

arbete för annans riikning. Oiiremot anses likställighets:1\·tal kunna triiffas 

i fråga om ersiittning for visst uppdrag som ingår i rörelse av sådan art 

att den huvudsakligen bcst;lr av en samling fortlöpande uppdrag för andras 

riikning. Sålunda kan exempel\·is arkitekter. konsulter och olika kulturar

betare triiffa överenskommelse för avgriinsade uppdrag som ingår i av dem 

bedriven rörelse. 

Likstiillighetsa,·tal tl.irutsiitter att ersiittningen under ett år uppg:itt till 

minst 500 kr. 
Lkt finns tvä typer av likstiillighetsavtal. Det ena. som brukar beniimnas 

begriinsat likstiillighets:1vtal, regleras i 11 kap. 2 ~ andra stycket :\FL och 

a\·ser endast :\ TP. Det andra. som regleras i 3 kap. 2 ~ andra styL·kct A FL, 
~!vser sjukförsiikring. Den sistniimnda typen av avtal föruts~itter alltid att 

a\lal ocksii triiffats i fråga om ATP och brukar cHirför ben:imnas fullstiindigt 

likstiillighetsavtal. Det går således inte att triiffa a\·tal avseende enbart sjuk

försiiklingen. 

För uppdragstagaren medför likstiillighetsavtalen att inkomsten hiinfors 

till inkomst av ansUllning och att han slipper erl~igga egenavgifter för den 

ersiittning överenskommelsen omfattar. Oavsett vilken typ a,· likstiillighets

a\·tal som tr~ilbts slipper uppdragstagaren dessutom att för ersättningen 

i fdga betala egenavgift till folkpensioneringen. Sistniimnda avgift bcr~iknas 

niimligen enbart pä inkomst av annat förviirvsarbete :in anst:illnirg. 

För uppdragsgivaren medför det begr~insade likstiillighetsa\'lalct skyldig

het att erliigga ATP-avgift för elen ersiittning han utgivit. '.'Jågon skyldighet 
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lör honom att erWgga arbetsgivaravgift till folkpensioneringen föreligger inte 
vid ett bcgriinsat likstiillighetsavtal. I praktiken debiteras alltså varken upp
dragstagaren eller uppdragsgivaren någon avgift till folkpensioneringen i 
detta Hige. 

Med det l"ullstiindiga likstiillighctsavtalet IC:iljer skyldighet för uppdrags

givaren att erliigga - förutom ATP- och sjukförsiikringsavgift - avgift till 

l'lllkpcnsioneringcn, liincgarantiavgirt samt avgil't till arbetslöshetsförsiik

ringcn och det kllntanta arbetsmarknadsstödet. Frän den 1 januari 1976 

utvidgas denna skyldighet till att omfatta iivcn avgifterna till clelpensinns

l'örsäkringen. arbetsmarknadsutbildningen och vuxenutbildningen. 

Enligt cirkuliir (\963:12) till statsmyndigheterna gäller fullständigt lik

stiillighctsavtal i fdga om ersiittning för uppdrag som utförs for statsrnyn

dighets riikning. I hirvid undantas dock ersättning till rörelseidkare i rörelse 
som avses i 27 ~ kommunalskattelagen. 

Landstingsforbundct och Kommunförbundet har rekommenclerat sina 
medlemmar att trMfa motsvarande avtal i l'råga om kommunala uppdrag. 

2 . .3 llndantagandc 

Den som har inkomst av annat förviirvsarbetc, dvs. inkomst av jordbruk, 

rörelse eller uppdrag, kan göra anmälan om undantagande !"rån forsiikringen 

for ATP ( l l kap. 7 ~ .\Fll. Undantagande! giiller då all hans inkomst av 

annat förviirvsarbete. Ilar undantagande skett skall vid berUkningen av pen

sionsgrundande inkomst bortses från inkomst av annat förviirvsarbete. För 
tid då undantagande från försiikringen för ATP giiller skall inkomst av annat 
förvärvsarbete inte heller beaktas vid heriikningen av sjukpenninggrundande 
inkomst <.3 kap. 2 ~ forsla stycket AFU. Undantagande får alltså aldrig ske 
hetriilTancle enbart ATP eller enbart sjukpenningförsäkringen utan avser all
tid b<lda dessa försäkringar. På inkolllster som Olllfattas av undantagande! 
erliigger den försäkrade ingen tilliiggspensionsavgift. Sjukförsiikringsavgift 
beriiknas enligt siirskilcla besliillllllelser. 

Undantagande! giilkr fr. o. lll. året efter det då anmälan skett. Anmiilan 

kan återkallas med verkan från n;ista årsskifte. Undantagande! skall dock 

giilla minst fem år. Har tilerkallelse skett kan nytt undantagande inte kolllllla 

i fråga. Undantagandct kan på visst siitt minska riitten till pension på grund

val av sådan inkomst solll inte undantagits från forsHkringen. Undantagande! 

kan vidare reducera storleken av utgående pensionstillskott enligt lagen 
( 1969:205) om pensionstillskott. 

2.4 Slopandet a\' beloppstaket 

Solll ett led i finansieringen av den i Illa.i i år beslutade skatteolllläggningen 
m. 111. för år 1976 slopas beloppstaket för samtliga arbetsgivaravgifter och 

egenavgifter utom ATP-avgiften (prop. 1975:92. Skll 1975:25, SfU 1975:17, 
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rskr 126 och 127). De nya reglerna träder i kraft den I januari 1976. 
Av egenavgifterna berörs socialförsäkringsavgiften till folkpensioneringen 

och sjukförsäkringsavgiften av den nya lagstiftningen. För den som har 
inkomst av både anställning och annat förvärvsarbete (t. ex. uppdrag) läggs 
f. n. anställningsinkomsten i botten vid beräkningen av dessa båda egen
avgifter. Uppgår anställningsinkomsten till eller överstiger den beloppstaket 
innebiir detta att inga egenavgifter betalas på uppdragsarvoclet. Om anställ
ningsinkomsten inte når upp till beloppstaket erliiggs egenavgift på den 

del av uppdragsarvodet som ryms mellan anställningsinkomsten och be
loppstaket. 

Efter slopandet av beloppstaket får den försäkrade alltid betala egenavgift 
till folkpensioneringen och sjukförsäkringen på hela uppdragsarvodet oavsett 
storleken av anställningsinkomsten. Träffar han ett fullstiindigt likställig
hetsavtal med uppdragsgivaren slipper han att själv erlägga dessa båda av
gifter. 

for ett begränsat likställighetsavtal leder inte den nya lagstiftningen till 
ökade avgifter för uppdragsgivaren. Har däremot ett fullständigt likstiillig
hetsavtal slutits ökar uppdragsgivarens avgifter till folkpensioneringen, sjuk
försäkringen, elen statliga lönegarantin samt arbetslöshetsförsäkringen och 
det kontanta arbetsmarknadsstödet. Arbetsgivaravgift skall i dessa hänse
enden erläggas på hela uppclragsarvoclet utan några begränsningar. 

2.5 Lön från ,·issa utländska arhetsghare 

Vid beräkning av pensionsgrunclancle inkomst av anställning tas i princip 

inte hänsyn till lön från utländsk arbetsgivare i annat fall än då elen försäkrade 
arbetstagaren sysselsatts vid skötseln av här i riket belägen fastighet eller 
i rörelse som bedrivs från hiir beläget fast driftställe ( 11 kap. 2 ~ tredje stycket 
första punkten AFL). Är någon av dessa båda förutsi-ittningar uppfyllda 
är också den utliindske arbetsgivaren skyldig att erliigga ATP-avgift. I annat 
fall betraktas ersättningen från elen utWnclske arbetsgivaren som inkomst 
av annat förvärvsarbete med åtföljande skyldighet för den försäkrade att 
betala tilläggspensionsavgift. Den försäkrade debiteras samtidigt socialför
säkringsavgirt till folkpensioneringen. Möjlighet att träffa likstiillighetsavtal 
saknas. 

Någon motsvarande inskränkning i den utländske arbetsgivarens skyl
dighet att erlägga arbetsgivaravgifterna vid sidan av ATP-avgiften föreligger 

inte. Är fråga om ett anställningsförhållande skall denne således betala samt
liga dessa avgifter inkl. socialförsäkringsavgiften till folkpensioneringen. Si
tuationer med dubbeldebitering av avgiften till folkpensioneringen kan alltså 

förekomma. 
Av förarbetena till de berörda bestämmelserna framgår (prop. 1959: 100) 

att man inte velat föreskriva skyldighet för arbetsgivare att erlägga ATP
avgift i de fall möjlighet regelmässigt inte föreligger att göra krav på avgiften 

2 Riksdagrn /97517ti. I sam/. Nr4fi 
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gällande på exekutiv väg. 
Någon detinition av uttrycken "rörelse" och "fast driftstiille"' finns inte 

AFL och inte heller i förarbetena till denna lag. Med rörelse förstås i 
27 ~ kommunalskattelagen "y.rkesmiissigt bedriven förvärvsverk.;amhet". 

vilket innebiir viss kontinuitet och vinstsyfte. I 61 ~ samma lag anges vad 
som skall anses som fast driftställe och som exempel nämns bl. a. kontor. 
Riksförsäkringsverket har emellertid i lagtillämpningen inte ansett sig bun
det av skattemyndigheternas tolkning. I Sverige bedriven rörelse har sålunda 
av verket ansetts föreligga i alla fall då verksamheten här varit ett led i 
företagets ekonomiska verksamhet i hemlandet. exempelvis försäljnings
kontor för endast upptagande av order. 

Efter ett avgörande i försäkringsdomstolen den 14 november 1972 har 
verket ändrat sin praxis. I försäkringsdomstolens dom ansågs ett uWindskt 
företag inte ha bedrivit rörelse från fast driftstiille hiir i riket. Bolaget i fråga 
hade haft kontor i Stockholm och därifrån utövat viss försäljningsverk
samhet. Bolaget hade emellertid inte bildat något svenskt dotterbolag och 
ansåg sig inte heller ha etablerat någon filial med sjiilvstiindig förvaltning. 
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3 Pensionskommittens öl·enäganden och förslag 

3.1 Socialförsäkringsal·gifter på uppdragsinkomster 

Utgångspunkterna för pcnsionskommittens överväganden har varit dels 
elen kommitten anförtroclcla uppgiften att J;igga fram förslag om mer en
hetliga regler för avgiftsberäkning inom socialförsäkringarna, dels elen under 
våren 1975 beslutade skatteomläggningen för år 1976. Kommitten under
stryker att en lösning av etc problem som betr;iffande uppclragsinkomster 
uppstår vid slopande av beloppstaket inte får leda till någon minskning 

totalt sett av de genom ut vidgningen av avgiftsunderlaget förväntade in
täkterna. Kommitten upplyser också att den i ett kommande betänkande 
avser att redovisa ytterligare överväganden rörande avgiftsreglerna inom 

social försäk ri ngcn. 
Borttagandet av bcloppstaket utgör ett led i finansieringen av skatteom

läggningen för år 1976. Socialförsäkringarna kommer härigenom i ökad ut
striickning att avgiftsfinansieras medan skattefinansieringen minskar. Riks
dagen har vid behandlingen av propositionen om skatteomläggningen på
pekat (prop. 1975:92, StlJ 1975: 17). att slopandet av beloppstaket kommer 
att innebära en ökad belastning för uppdragstagarna i de fall likställighets

avtal inte träffats. Följden härav torde därför enligt kommitten bli att ett 
större intresse från uppdragstagarnas sida riktas mot möjligheterna att sluta 
likstiillighctsavtal. Tr~iffas ett sådant avtal fär niimligen uppdragsgivaren sva
ra för avgifterna. I de båda motioner som behandlats i socialförsiikrings
utskottets nämnda betänkande ( 1975:2111 och 2117) har, liksom i en till 
kommitten från TCO över!Umnad skrivelse. anförts att en lösning på upp
dragstagarnas problem bör sökas med utgångspunkt i reglerna om likstäl
lighetsavtal. 

Enligt kommittens mening bör en lösning för uppdragstagarna utformas 
mot bakgrund av önskemålet om mer enhetliga regler för avgitisberiikningen 
inom socialförs;ikringarna. Uppdragstagarna intar i avgiftshiinseende en mel
lanställning i den allm;inna försäkringen. I-far likst;i\lighetsavtal inte triiffats 
betalar uppdragstagaren egenavgifter efter i huvudsak samma principer som 
gäller beträffande egenföretagarna. liar sådant avtal slutits anses uppdrags
tagaren som arbetstagare, varvid uppdragsgivaren har utt erlägga arbets
givaravgifter efter huvudsakligen samma regler som gäller för arbetsgivarna. 
Möjligheten att sluta likställighetsavtal har bl. a. motiverats med att upp
draget många gånger står anst~illningen mycket niira. Det iirenligt kommitten 
ofta vanskligt att objektivt hiinföra inkomsten till det ena eller andra in
komstslaget. Genom likställighetsavtalet kan parterna sjLilvµ komma överens 
om att viss inkomst i avgiftshiinsecnde skall behandlas som anstiillnings
inkomst. oavsett till vilket inkomstslag de tilWmpanclc mymligheterna skulle 
hiinföra inkomsten efter en prövning av arbetsförhållandets natur. 
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Enligt uppgifter som konimitten inhämtat från riksrevisionsverket och 
riksförslikringsverket kan det totala avgiftsunderlaget för år 1976 såvitt avser 
uppdragsersättningar uppskattas till ca 1.9 miljarder kr. T rMfas likställig
hetsavtal i nuvarande omfattning. skulle ca 500 milj. kr. eller ungefär en 
fj~irdedel av det totala underlaget komma att omfattas av sådana avtal. Staten 
torde utge mer än hälften av den erslittning som omfattas av avtal. 

Den begrlinsacle utnyttjandegraden förklaras enligt kommitten delvis av 

att det i många fall saknats anledning att träffa överenskommelse i fråga 
om uppclragsersättning. Kommitten pekar här på de försäkrade som haft 
inkomst av såväl anställning som uppdrag. I de fall ans@lningsinkomsten 

uppgår till eller överstiger beloppstaket erlliggs f. n. inga egenavgifter på 
uppdragsarvodet. I detta Wge finns ingen anledning att sluta likställighets
avtal. Efter avskaffilndet av beloppstaket blir - framhåller kommitten -
situationen annorlunda eftersom uppclragstagaren då skall betala egena\'
gifter till folkpensioneringen och sjukförslikringen på hela uppclragsarvodet 
oavsett storleken på anställningsinkomsten. Uppdragstagarnas intresse av 
att sluta likställighetsavtal kommer härefter att öka. 

Att avtal inte slutits i större utsträckning än hittills beror också enligt 
kommitten pä att uppdragstagarna ofta inte lyckats få till stånd något sådant. 
Huruvida likställighetsavtal skall träffas eller ej är en fcirhandlingsfråga. 
Kommitten påpekar att uppdragstagarna många gånger saknar den förhand
lingsstyrka som krävs för att driva genom ett avtal och all många upp
dragstagare inte är fackligt organiserade i denna sin egenskap. Slopandet 
av beloppstaket kommer enligt kommitten sannolikt att göra det än svårare 
för många uppdragstagare att få ett avtal till stånd. Möjligheten att sluta 
likstlillighctsavtal i nuvarande former utgör därför enligt kommitten inte 
någon god lösning på uppdragstagarnas avgiftsproblem. 

I den tidigare nämnda motionen 1975:2117 har anvisats en lösning som 
innebiir att likställighetsavtal skulle få slutas betriiffande enbart avgifterna 
till folkpensioneringen och sjukförsiikringen. Kopplingen i det fullständiga 
likställighetsavtalet mellan tilliiggspensioneringen och s,iukförsiikringcn 
skulle således brytas. Motionlirerna har därvid tagit fasta på alt beloppstaket 
kvarstår inom tilliiggspensioneringen. N11gon egenavgift till denna försiikring 

skall alltså inte erlliggas på uppdragsinkomster till elen del dessa tillsammans 
med andra eventuella inkomster överstiger beloppstaket. Maximeringsregeln 
är emellertid något annorlunda utformad nlir ATP-avgiften tas ut i form 
av arbetsgivaravgift. vilket hiinger samman med att arbetsgivaravgiften till 
skillnad från egenavgiften beräknas kollektivt. Sluts ett likställighetsavtal 
får uppdragsgivaren i viss utsträckning erliigga /\. TP-avgift iiven på in
komstdelar som ligger över beloppstaket. För att dessa effekter skall undvikas 
har motionlirerna föreslagit att en möjlighet införs att triiffa likstiillighetsavtal 
som ej innefattar /\. TP-avgiften. Hlirigenom skulle man underllitta för upp

clragstagarna att rn till stånd ett avtal. 
Den av motioniirerna anvisade möjligheten kan enligt kommittens be-
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dömning endast bidra till att lösa de problem 5om uppstår för uppdrags

tagarna till följd av slopandet av beloppstakel. För uppdragstagare med 
sammanlagda inkomster understigande beloppstaket kvarstår däremot allt

jämt behovet av likstiillighetsavtal såvitt giiller ATP-avgiften. Möjligheten 
att sluta ett begränsat avtal avseende enbart denna avgift skulle visserligen 

kunna bibehållas vid sidan av den typ av avtal som motioniirerna förordar. 

Vid varje lösning som bygger på avtal i någon form kommer emellertid, 

understryker kommitten. uppdragstagarna att vara beroende av sin förhand

lingsstyrka i den enskilda situationen. Många uppdragstagare kan därför 

förviinhts misslyckas med att åstadkomma ett avtal. Till detta kommer att 
en lösning efter nu diskuterade linjer ingalunda leder till enhetligare regler 

för avgiftsberäkningen. Kommitten anser sig diirför inte böra förorda en 

sådan lösning. 

Eftersom slopandet av beloppstaket utgör ett led i finansieringen av skat
teomläggningen för år 1976 får en lösning enligt kommittens mening inte 

leda till någon minskning totalt sett av de genom utvidgningen av av

giftsunderlaget förväntade intäkterna. Lösningar som innebiir att man be

triiffande uppdragsinkomster inför olika begriinsningar i egenavgiftsskyldig

heten kan enligt kommitten direkt siigas medföra en sådan intäktsminsk
ning. Kommitten kan således inte förorda en lösning med denna innebörd. 

Enligt av kommitten redovisade uppgifter träffar staten, kommunerna 

och landstingen i dag regelmiissigt fullstiindiga likstiillighetsavtal i fråga 

om uppdragsersättningar. TCO har i den tidigare nämnda skrivelsen fram

hällit att det inom den privata sektorn i stiillet torde vara vanligast att upp

dragstagarna får erliigga egenavgifter. TCO förordar i skrivelsen att samtliga 

uppdragstagare behandlas på det siitt som redan sker från de offentliga upp

dragsgivarnas sida och föreslår att var och en som utbetalar ersiittning av 

det slag som för mottagaren kommer att betraktas som inkomst av tjiinst 
skall vara skyldig att erliigga förekommande arbetsgivaravgifter för detta 
belopp, oavsett om anstiillningsförhållandc i andra avseenden anses föreligga 

eller ej. 
Enligt kommittens mening utgör inte likstiillighetsavtal, vare sig i nu

varande eller förändrade former, någon godtagbar lösning av de nu dis
kuterade problemen. Kommitten delar diirför uppfattningen all uppdrags
givare alltid skall vara skyldiga att svara för uppdragstagares socialförsiik

ringsavg:ifter. 

Vad TCO önskar kan enligt kommitten uppnås genom en sädan iindring 

av reglerna i AFL all uppdragscrsiittning obligatoriskt behandlas som om 

ett l'ullsWndigt likstiillighetsavtal hade triiffats mellan parterna. För upp

dragstagarnas del blir resultatet då all de inte behöver erliigga egenavgifter. 
Uppdragstagarna jiimställs i detta hiinseende med arbetstagarna. På upp

dragscrsättningar får i stiillet uppdragsgivarna i viss utstriickning betala ar

betsgivaravgifter på samma siill som arbetsgivarna har all erliigga sådana 
avgifter på lön till anstiillda. En sttclan lösning skulle innebiira att uppdrags-

3 Riksdag('// /\175!7n. I sam/. Nr46 
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givarna filades skyldighet att erliigga avgifterna till ti\Higgspensioneringen, 

sjukförsiikringen. folkpensioneringen. delpensionsförsiikringen. den statliga 

lönegarantin, arbetslöshetsförsäkringen och det kontanta arbetsmarknads

stödet. vuxenutbildningen samt arbetsmarknadsutbildningen. 

Riitten till de förmåner som i avgiftshiinseende berörs av ett fullständigt 

likstiillighetsavtal kan ~ påpekar kommitten - i princip tjiinas in av upp

dragstagare lika viil som av arbetstagare. Undantag hiirvidlag utgör den 

statliga lönegarantin vid arbetsgivares konkurs. Detta utgör enligt kom

mittens mening ett viigande skäl for att avgiftsskyldighet skall föreligga 

för samtliga dessa förmånsslag med det angivna undantaget. 

Betr:iffande ATP-avgiften kan visserligen enligt kommitten framhållas 

den bristande överensstiimmelse mellan avgift och förmån som iir en följd 

av att arbetsgivaravgiften beriiknas kollektivt. Denna leder till att uppdrags

givaren i viss utstriick ning får erlägga ATP-avgift på inkomstdelar som I igger 

över beloppstaket. På sådana inkomstdelar uttas inte ATP-avgift då av

giftsskyldigheten ävilar uppdragstagaren. Sävitt avser avgifterna till folk

pensioneringen och sjukforsiikringen kan vidare enligt kommitten inviindas 

att avgift kommer att tas ut utan m1gon övre Mdersgriins. Det kan slutligen 

enligt kommitten konstateras att det fullständiga likstiillighctsavtalet om

fattar även andra avgifter än de som utgår i form av egenavgifter. 

Kommitten gör beträffande de redovisade synpunkterna följande bedöm

ning. De problem som iir förknippade med den kollektiva beriikningen av 

ATP-avgiften niir denna tas ut som arbetsgivaravgift föreligger redan för 

de arbetstagare som har två eller fler anställningar liksom för de uppdrags
tagare som träffat likställighetsavtal. Avgifter till folkpensioneringen och 

sjukförsiikringen erliiggs för arbetstagare - liksom för uppclragstagare som 

slutit l'ullstiincligt likställighetsavtal - utan någon övre åldersgriins. I kom

mittens fortsatta utredningsuppdrag ingår att liigga fram förslag om en

hetligare avgiftsrcgler inom socialförsiikringarna. Det iir med hfosyn hiirtill 

inte Eimpligt att införa siirskilcb beriikningsgrunder sävitt giiller uppdrags- . 

givares avgiftsskyldighet. Kommitten understryker att uppdragstagarna för 

samma trygghet som arbetstagarna inom ATP och tjiinar in samma rätt 

som dessa inom övriga berörda törmånsslag. Detta förhållande jiimte den 

omstiindigheten att lönegarantiavgiften inte tas med. motiverar också enligt 

kommittens mening det ökade avgiftsuttaget om I .075 '':, l'ör den kategori 

som inte redan omfattas av fullstiindigt likstiillighetsavtal. Detta uttag ba

lanserar iiven den inWktsminskning som blir följden om lönegarantiavgiftcn 

inte i fortsiittningen utgår på uppclragsinkomster. 

Mot denna bakgrund föresl<lr kommitten att uppdragstagare befrias från 

egenavgifter och att i stiillet uppdragsgivare på elen ersiittning de utger till 

uppdragstagare skall vara skyldiga att erliigga de avgifter som enligt nu

varande ordning åvilar den uppdragsgivare vilken triifföt ett fullstiindigt 

likstiillighctsavtal med undantag av lönegarantiavgiften. 

Kommitten framhåller att uppdragstagarna genom förslaget kommer att 
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i avgiftshiinseende behandlas lika oavsett för vem uppdraget utförts. Detta 

ligger i linje med striivandena att {1stadkomma mer enhetliga regler för av

giftsberiikningen inom socialförsiikringarna. Den förordade lösningen bör 

enligt kommittens mening medföra att uppdragsinkomster vid beriikning 

av sjukpenninggrundande och pensionsgrundande inkomst enligt AFL anses 

som inkomst av anstiillning på samma siitt som nu giiller då fullstiindigt 

likstiillighetsavtal triiffats. 

Sammanfattningsvis föreslår kommitten att uppdragsgivare på den cr

siittning som utges till uppdragstagare alltid skall erliigga arbetsgivaravgifter 

till ATP. folkpensioneringen. sjukförsiikringen. delpensionsförsiikringen. ar

betslöshetsförsiikringen jiimte det kontanta arbetsmarknadsstödet. arbets

marknadsutbildningen samt vuxenutbildningen. Avgifterna skall beriiknas 

enligt samma grunder som giiller i dag. t_;ppdragsinkomst skall vid beriik

ningen av sjukpenninggrundande och pensionsgrundande inkomst enligt 

AFL anses som inkomst av ans@lning. Förslaget avser diirutöver inte att 

beröra uppdragstagarnas förm{mssituation inom socialförsiikringarna. 

Vid den förordade lösningen (vller enligt kommitten inte liingre likstiil

lighetsavtalen n{1gon funktion såvitt giiller uppdragstagarna. Kommillen p{1-

pekar att likstiillighetsavtalen har betydelse iiven för vissa grupper egen

företagare vars avgiftssituation inte berörs av kommittens hittills niimnda 

förslag. Fragan giiller hiir inte sådana tillfalliga uppdrag som egenföretagaren 

utför vid sidan av och utan samband med bedriven rörelse resp. brukande 

av jorclbruksfastighet. Sådana fall omfattas av kommittens förslag betriif

foncle uppdragstagarna. Vad kommitten hiir avser giiller i stiillet fall cliir 

arbetsprestationen iir av sådan natur att elen kan betecknas som arbete för 

annans riikning men samtidigt ingår i egenföretagarens rörelse resp. jordbruk. 

Enligt vad kommitten inhiimtat från riksförsiikringsverket förekommer i 

viss utstriickning att rörelseidkare triiffor likstiillighetsavtal med avseende 
pä visst uppdrag som eljest ingar i rörelsen. I fn\ga om arbete som utförts 

inom ramen för jordbruk torde det enligt kommitten i praktiken inte fö

rekomma att likstiillighetsavtal triiffas. Sädana arbeten som skogskörslor 

och skogsavverkning åt annan hiinförs sålunda regelmiissigt vid ber:ikning 

a\· pcnsionsgrundancle inkomst till inkomst av anstiillning trots att ersiitt

ningen i skatteriittsligt hiinseende riiknas som inkomst av jorclhruksfastighet. 

Kommitten upplyser att den mot bakgrund av det sagda överv[igt att 

fiiresl[1 att möjlighet till likstiillighetsavtal skall förekomma endast för rö

relseidkare. Kommitten anser emellertid att det inte kan uteslutas att si

tuationer kan uppkomma cliir arbete som folier inom förv:irvsk:illan jordbruk 

samtidigt kan anses utfört för annans riikning. Det bör cl:irför enligt kom

mittens mening föreligga möjlighet f'ör parterna all i ett arbetsförhållande 

av niimnt slag sjiilva komma ö\·erens om att ersiittningen skall likstiillas 

med anstiillningsinkomst. Diirigenom klarl:iggs dem emellan frägan om av

giftsskyldigheten. Kommitten finner siiledes att möjlighet till likstiillighets

avtal tills vidare hör hållas öppen iiven s[1vitt :1\ser inkomst av jordbruks-
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fastighet. Enligt kommittens mening skulle det vara en avgjord fördel om 
likstiillighetsavtalet i fråga om sina verkningar diirvid ansluter till vad som 

föresl[1s hetriilfande uppdragstagarna. Sålunda bör enligt kommitten avtalet 

alltid medföra en skyldighet för den som utger ifrägavarande ersiittning 

att erWgga samma avgifter som enligt kommittens förslag skall åvila upp

dragsgivarna. Genom att ersiitta fullstiindigt och begriinsat likstiillighetsavtal 

med en och samma avtalsform blir omfattningen av avgiftsskyldigheten 

enhetligare iiven för de nu berörda grupperna. Vidare kan det enligt kom

mitten inte Wngre förekomma situationer diir varken den som utger en 

ersiittning eller den som mottar densamma erliigger avgift till folkpensio

neringen. 

Kommitten anser att förslaget bör medföra att den nuvarande möjligheten 

att begiira undantagande från sjukpenningförsiikringen och tilliiggspensio

neringen slopas såvitt giiller uppdragsinkomster. Kommitten finner det kon

sekvent att uppdragstagarna i detta hiinseende jiim.~tiills med arbetstagarna. 

Kommittens förslag innebiir att ett undantagande med avseende pa upp

dragsinkomster helt kommer att sakna verkan i avgilbhiinseende. hirsiik

rade som begiirt undantagande före ikrafttriidandet hör enligt kommitten 

övergängsvis ges tillfälle att återkalla undantagandet utan hinder av be

stiimmelserna i 11 kap. 7 ~ andra stycket första punkten AFL. Kommitten 

föreslår inte någon iindring av möjligheterna att begiira undantagande be

triiffande andra inkomster iin uppdragsinkomst..:r. 

3.2 Liin från \'issa utländska arbetsgirnre 

Som framgått av elen tidigare Eimnade redogörelsen skall lön från vissa 

utliindska arbetsgivare inte hiinföras till inkomst av anstiillning vid hestiim
mancle av pensionsgrundande inkomst enligt AFL. Enligt giillancle regler 

skall således i detta hiinseende hiinsyn inte tas till lön från utliindsk ar

betsgivare i annat fall iin då den f(.irsiikrade sysselsatts vid skötseln av hiir 

i riket heliigen fastighet eller i rörelse som bedrivs från hiir beliiget l~1st 

driftst:ille. 

I en skrivelse. som erter remiss till riksfiirsiikringsverket överliimnats till 

km11mitkn. har TCO päpekat att följden av den tolkning av giillande he

stiimmelser som nu förekommer i praxis iir att ett antal utliindska arbets

givare utan egen förvaltning i Sverige har befriats från skyldigheten att 

erliigga ATP-avgift. Detta har enligt TCO i sin tur lett till att arbetstagarna 

vid ckssa f'i.iretag kr~ivts - i vissa fall retroakti\'t - på egenavgifter. \fot 

bakgrund av att arbetstagarnas anstiillnings-och pensionsvillkor iir avpassade 

ef'ter de förm[111er som utgår från den allmiinna försiikringen finner TCO 

det uppkomna liigct synnerligen otillfredsstiillande från arbetstagarsynpunkt. 

TCO hemstiillcr cWrför om en sådan iindring i AFL att dessa arbetsgivare 

åliiggs avgiftsskyldighet. 

Riksfi.irsiikringsverket har i sitt i kommittens betiinkande redovisade re-
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missyttramle över TCO:s framställning tillstyrkt att lön fr:.\n hlir berörda 

arbetsgivare behandlas på samma sätt som lön från andra arbetsgivare. Enligt 

verkets mening bör med hänsyn bl. a. till avgiftsskyldigheten endast mycket 
starka skiil föranleda avsteg från principen all arbetstagares lön hänförs till 
inkomst av anställning vid berlikningen av pensionsgrundande inkomst. 

Verket erinar om att den ifrågavarande bestämmelsen motiverats av prak
tiska exekutiva skiil men påpekar samtidigt att de berörda arbetsgivarna 

påförs övriga socialförsiikringsavgifter. Risken för bristande betalning av 

ATP-avgift från dessa arbetsgivare är enligt verkets erfarenhet ringa. Vid 
en summarisk genomgång av kontobeskeden beträffande registrerade ut

liindska arhetsgivare har verket funnit att restantier av avgifter inte före

kommer att ett stort antal utWndska arbetsgivare som inte kunnat påföras 

att motivet för lagbestiimmelsen inte längre har någon relevans. Till detta 

kommer att ett stort antal utländska arbetsgivare som inte kunnat påföras 
ATP-avgift önskat betala även sådan avgift. Ett slopande av ifrågavarande 
bestiimmelsc skulle vidare bespara verkets avgiftsbyrå och de lokala skat

temyndigheterna en del utredningsarbete. A vskalTas den aktuella besti·.m
melsen skulle detta slutligen enligt verket medföra att dubbeldebiteringen 

av avgifter till folkpensioneringen upphör. 
Anses den utkindske arbetsgivaren inte bedriva rörelse från hiir beliiget 

fast driftstiille får - påpekar kommitten - arbetstagarna hos denne själva 

erliigga s[1viil ATP-avgift som avgift till folkpensioneringen. Den utllindske 

arbetsgivaren hetalar samtliga förekommande arbetsgivaravgifter utom 

ATP-avgiften. Säviil arbetstagaren som arbetsgivaren debiteras alltså avgift 

till folkpensioneringen i detta liige. 

Av riksförsiikringsverkets remissyttrande framgår enligt kommittens me
ning att anledning saknas att behandla lön som utbetalas av utllindsk ar
hctsgivare i Sverige annorlunda iin lön snm uthetalas av svensk arbetsgivare. 
Siirbehandlingen av de utländska arbetsgivarna leder enligt kommitten till 
mindre tilltalande konsekvenser ri.ir vissa arbetstagare. Kommitten anser 

det önskvlirt att dessa konsekvenser så limgt möjligt undanröjs. Arbets
tagares behandling i avgiftshiinseende bör i princip inte vara beroende av 
om lönen uthetalas av svensk eller utliinclsk arbetsgivare. Kommitten föreslår 
diirför att lön som utgår till anstiilld i varje form av verksamhet som bedrivs 

hlir i riket av utliindsk arbetsgivare skall hiinföras till inkomst av anstiillning 

vid beriikning av pensionsgrundamle inkomst enligt Afl och vid bcriikning 

av ATP-avgift. Det hör sitledes enligt kommittens mening vara utan be

tydelse i förevarande hlinseencle om verksamheten saknar den inriktning 

eller omfattning som kan anses utmi.irka en rörelse. Inte heller bör avsak

naden av fast driftstiille i Sverige tillmiitas n<lgon betydelse. 

Kommitten understryker att liven detta rörslag bör ses som ett led i kom

mittens strlivanden att ästadkomma mer enhetliga avgiftsregler inom so

cialförsiikringarna. Arbetstagarna hos utHindska arbetsgivare kommer enligt 
kommitten genom förslaget att behandlas lika i avgiftshiinseende på ett 
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undant<1g niir. Vid beriikning av pensionsgrundande inkomst enligt AFL 
skall niimligrn f. n. hiinsyn inte tas till lön eller annan ersiittning frän friim

mande makts beskickning eller lönade konsulat hiir i landet. rninsyn skall 

heller inte tas till lön eller annan ersiittning fr[in arbetsgiv<ire som tillhör 

beskickning eller konsulat och inte ~ir svensk medborgare. Kommitten fö
reslår inte någon iindring betriilfande denna speL·iella grupp av utliindska 

arbetsgivare. Kommitten erinrar emellertid om möjligheten för denna ka

tegori arbetsgivare att genom siirskild förbindelse åta sig att svara för ATP

avgiften och upplyser att exempelvis åtskilliga ambassader har gjort det. 
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4 Remiss~1trandena 

4.1 Socialfiirsäkrini:savi.:ifter på uppdrai:sinkomster 

Remissinstanserna är eniga om önskvärdheten av en utveckling mot en
hetligare regler i fråga om socialförsiikringsavgifkr. Riksska11crcrk1•1 konsta

terar att kommittens förslag att uppdragstagares inkomster skall hänföras 

till inkomst av anstiillning medför större överensstiimmelse mellan arbets

tagarbegreppen i AFL och upphörclslagen. Socialsrvre/scn anser att de fö

reslagna iinclringarna kan å5tadkomma en reell jämställdhet mellan olika 

grupper av inkomsttagare oavsett anställningsformen. Enligt La11ds1i11gs/iir

h1111t!C1s bedömning innebiir kommittens förslag mer enhetliga regler för 
avgiftsheräkning på uppdragsinkomster och iiven en administrativ förenkling 

lör myndigheter, arbetsgivare och uppdragsgivare. fijrsäkri11gskasw/(irb1111de1 

finner förslagen viil motiverade. LO framhåller att kommittens förslag iir 
ett viktigt steg på viigen att åstadkomma enhetliga och för alla inkomstka

tegorier riittvisa regler för avgiftsheriikning inom socialförsiikringarna. rco 
uttalar att de framlagda förslagen helt ansluter till de framställningar som 

organisationen gjort då det gäller de nu aktuella avgiftsfrågorna. 

Remissinstanserna är så gott som genomgående positiva till förslaget att 
avgiftsskylcligheten alltid skall åvila den som utger ersättning till uppdrags

tagare för utfört arbete. Såväl löntagarorganisationerna som företrädarna 
för arbetsgivarna bitriicler förslaget. Kom1111111/iirh1111de1 påpekar att avgifts

och skattebelastningen på uppdragsinkomster vid oförändrade regler torde 
leda till ett starkt minskat intresse hos elen enskilde att tna sig uppdrag. 

En sådan utveckling iir enligt förbundets uppfattning inte önskviird och 

någon annan utviig iin att ålägga uppdragsgivarna skyldigheten att svarn 
för sm:ialfiirsiikringsavgiftcrna synes inte praktiskt möjlig. l.1111ds1i11gs/iirh1111-

dc1 motiverar sitt tillstyrkande av förslaget med dels det ogynnsamma liige 
mi111ga uppclragstagare skulle råka i om efter skatteomläggningen endast 

möjligheten till likställighetsavtal stod till buds. dels de nuvarande skill
naderna mellan uppdragstagare hos staten. kommunerna och det enskilda 

niiringslivet. Lokala ska11cm1·11df~hel1'11 i S11nd1T1i/l.'i/iigdffi framhåller att för
slaget innebiir betydande arbetsbesparingar för de lokala skattemyndighe

terna och större förutsiittningar för likformighet i bedömningsfrågor. för

slaget innebiir bl. a. en inte oviisentlig förenkling i ATP-arbetet. Lä11ss11·relsen 

i Krisriw111ads /ii11 anser att avskaffandet av heloppstaket skulle komma att 
ytterligare försvåra möjligheten för uppdragstagare att träffa likstiillighets

avtal. Enligt liinsstyrelsen iir kommittens förslag väl motiverat ur likfor

mighetssynpunkt och de föreslagna reglerna torde från administrativ syn

punkt bli mer liitthanterliga iin de nu giillancle. LRF. som anser att giillande 

regler iir svåröverskådliga och svåra att tilliimpa. kan acceptera kommittens 

förslag som huvudregel om möjlighet ges för uppdragsgivaren och upp-
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dragstagaren att triiffo avtal om undantag från denna regel. 
De ekonomiska följderna av förslaget att uppdragsgivares avgiftsskyldig

het skall giilla alla uppdragstagare berörs av bl. a. Kn1111111111/iirh1111de1. l.a11ds-

1i11gsfiirh1111d1•1. SAF. Tidni11gamas arlwt~girnre/iire11i11g och A-presw11s sa111-

11rga11iw11io11 samt S1·eriges Radio. 

Ko1111111111/lirh1111de1 upplyser att den giillande rekommendationen att triiffa 
likstiillighetsavtal endast avser arvod~n till kommunala förtroendemiin. För
bundet p{1pekar att kommittens förslag iiven berör fOsterförfälrar. övervakare 
och personer som mottar feriebarn. Betriiffonde fosterföriildrar har förbundet 
i cirkuliir meddelat. att anledning saknas ::ttt träffa likstiillighetsavtal. för
bundet upplyser att clet dock frän fosterför:ildrahåll till förbundet framförts 
önskemäl om att kommunerna skall svara för socialförsäkringsavgifterna 
på ersiittningarna och att enstaka kommuner också slutit likstiillighetsavtal 
med fosterföriildrarna. Även om förslaget således innebiir en kostnadsökning 
för kommunerna vill förbundet inte motsiitta sig detsamma. Förbundet på
pekar vidare att övervakare inom barna- och nykterhetsvårclen samt personer 
som mottar feriebarn torde få anses som uppdragstagare men att kostnaderna 
för avgifterna för dessa grupper iir av mindre storleksordning. förbundet 
hemställer också om ett klarliiggande huruvida förmyndare och gode miin 
enligt förmynderskapslagstiftningen skall anses som uppdragstagare hos 
kommun. 

Lamlsti11g!ifiirb1111det upplyser att dess medlemmar i stor utstriickning följt 
rekommendationen om likställighetsavtal med förtroendemän. Uppclragsta
gare i övrigt till landstingen Ur konsulter och övervakare m. fl. liknande 
kategorier. vilka inte är egenföretagare. Dessa grupper har enligt förbundet 
marginell betydelse inom landstingssektorn. 

SAF uppger att den föreslagna avgiftsskyldigheten kommer att medföra 
kostnadsökningar inom vissa branscher. Det lir enligt SAF otillfredss!Ullande 
att förslag härom framläggs vid en tidpunkt då huclgetkalkyler rn. m. för 
år 1976 redan iir uppgjorda. Liknande synpunkter anförs av Tidningarnas 

arbetsgirare/iirc11i11g och A-pressem .1·a1110J:~a11isatio11. 

Srerigcs Radio AB påpekar att kommittens förslag kommer att drabba 
företaget samtidigt som uppdragstagarna får en ekonomisk fördel. Sveriges 
Radio tar också upp frågan om avgiftsskyldighet för vissa utliindska artister 
som temporärt medverkar i programverksamheten och som iir bosatta ut
omlands. Enligt företagets uppfattning kan det inte vara rimligt att avgifter 
skall erläggas för sådana artister eftersom dessa knappast kan tiinkas komma 
i åtnjutande av de förmåner den svenska socialförsiikringslagstiftningen er

bjuder. 
I fråga om den föreslagna omfottningen av uppdragsgivares avgiftsskyl

dighet föreligger delade meningar hos remissinstanserna. Kommittens för
slag tillstyrks eller llimnas utan erinran av socialstyre/sen. arbc1s111ark11ads

strrdsc11. statens al'talsl'erk. /ä11sstrrclfft11a i Kristianstads, Grit<'bo1gs och Bo

hus. Skaraborgs, Örchm och Västernorrlands /iin. La11dsti11gsf(irb1111det, TCO. 



Prop. 1975/76:46 29 

Försäkringskassefiirbundet samt PRO. 

Kommw1förhundet och SAF anser att enbart de avgifter som kan tas ut 
i form av egenavgilier bör omfattas av uppdragsgivarens avgiftsskyldighet. 
KL >1S finner det tveksamt all uppdragstagare kan få nytta av andra avgifter 
än de nu avsedda. Även rik!ifiirsäkringsverket ifrågasätter omfattningen av 
den avgiftsskyldighet som läggs på uppdragsgivarna. 

SAF och l.RF anser att den av kommitten angivna utgångspunkten -
att en lösning av de ifrågavarande problemen inte får leda till någon minsk
ning av de förväntade avgiftsintäkterna - kan ifrågasättas. Enligt LRF bör 
kommittens ståndpunktstagande å andra sidan betyda att reformen inte 
får medföra ökade intäkter. SAF och LRF pekar på de av kommitten re
dovisade frågorna om bristande överensstämmelse mellan avgift och förmån 
inom ATP, uttaget utan åldersgräns av avgifterna till folkpensioneringen 
och sjukförsäkringen samt det ökade avgiftsuttaget på 1.075 % för den ka
tegori som inte redan omfattas av fullständigt likställighetsavtal. SAF, som 
anser att kommitten inte anfört tillräckliga skäl för den föreslagna omfatt
ningen av avgiftsskyldigheten, kan inte tillstyrka att förslaget i oförändrad 
form Wggs till grund för lagstiftning. Ytterligare överväganden särskilt i 
fråga om ATP-avgiften anses nödvändiga. SACOISR anser att förslaget 
medför en överfinansiering av skattereformen. Landsting.~fih"bunde1 föreslår 
att kommitten i sitt fortsatta arbete utreder möjligheterna att föreslå regler 
som förhindrar att i vissa fall för höga avgifter tas ut. 

Riksskat1everke1 föreslår att samma enhetliga regler skall gälla för avgifter 
på uppdragsinkomster som på inkomst av anställning och ifrågasäller därför 
om det är nödvändigt att undanta lönegarantiavgiften från uppdragsgivarens 
avgiftsskyldighel. Samma mening uttalas av lokala ska11emyndighete11 i Gii-

1eho1gs f(igderi. 

LO tillstyrker kommittens förslag men anser alt uppdragsgivarnas av
giftsskyldighet. utöver de av kommitten föreslagna avgifterna, bör omfatta 
också avgifterna till arbetarskydd och byggnadsforskning, eftersom det med 
visst fog kan hUvdas att både arbetstagare och uppdragstagare har nytta 
av verksamhet som bedrivs inom ramen för arbetarskyddet och byggnads
forskningcn. 

Kommittens förslag om bibehållen möjlighet för egenföretagare att träffa 
likställighetsavtal tillstyrks eller lämnas utan erinran av bl. a. sociaf1·tyrefw'11. 

arhetsmark11adss1yrefse11, riksskattel'erket. m·1alsvNkl'f, länss(vref~erna i Gii-

1eho1gs och Rohus. Skaraho1gs. Örebro och Västernorrlands län. La11dsti11g.\/iir

h11ntie1, TCO. /,Q, SA F. Fiirsäkri11gskasse/iirb1111dc1 och PRO. 

I rem issyttrandcna från rik!i/(irsäkri11gsverke1, lä11ss(rrefw'11 i Kristianstad~ 

liin. Komm1111/iirh1111det och LRF framhålls att tolkningssvårigheter kan upp
komma vid gränsdragningen mellan uppdragsinkomst och inkomst av rö
relse. Enligt länsstyrelsen i Kristianstads Hin bör emellertid god vägledning 
erhållas av praxis inom skatteriittens område i fråga om vad som är att 
hlinföra till rörelse enligt kommunalskattelagens bestämmelser. Lokala skat-

4 Rik.sda)!.1'11 JY75176. I sam/. Nr46 
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te111y11d~~he1c11 i Sundsralls.fiigdNi anser alt det är tillfredsstiillande att egen
företagarna även i fortsättningen får träffa likställighetsavtal. För elen lokala 
skattemyndigheten medför den möjligheten inget eller endast obetydligt 

merarbete i hanteringen. 

KL YS påpekar att det för många grupper och individer inom det an

svarsområde som organisationen svarar för är svårt att avgöra vad som 

iir uppclragsinkomster resp. rörelseinkomster. För flertalet konstniirliga och 

litteriira yrkesutövare måste liksti.illighetsavtal triiffas. i\ ven i denna del vän
der sig KL YS mot att uppdragsgivarens avgiftsskyldighet skall omfatta andra 

avgifter än de som kan utgå i form av egenavgifter. 

Sl'eriges Radio AB förutsiilter alt upphovsrättsersiiltning till uppdri.lgstagare 

lir alt betrakta som intäkt av rörelse och att det därför ges möjlighet till 
likställighetsavtal betriiffande sådana ers~ittningar. 

4.2 Lön från ,·issa utländska arbetsgh·are 

Med undantag av riksskattc1·crke1 tillstyrker samtliga remissinstanser som 
yltrat sig över frågan om avgiftsskylclighet för utliindsk arbetsgivare kom

mittens förslag. /.0 anser att förslaget bör genomföras bl. a. mot bakgrund 

av alt utländskt företag som bedriver rörelse i Sverige utan alt ha fast drift

ställe här kan göra detta utan omkostnader för ATP-avgift. Riksfiirsiikrings

rerket konstaterar att kommittens förslag följer den framstiillning från TCO 
som verket tillstyrkt. 

Riksska11ererkc1 uttalar förståelse för att hiinsyncn till arbetstagarna har 
viigt tungt niir kommitten tagit stiillning i denna fråga. Verket anser dock 
att praktiska svårigheter kommer att uppstå vid elt genomförande av !Ur
slaget och anser sig diirför inte kunna tillstyrka det. Enligt verkets mening 
blir anmaningsförfarande, vitesförel~iggande och förseningsavgift ineffektiva 
i de fall fast drirtstiille saknas i Sverige. Endast en del av de avtal som 
har triilfats med andra länder 0111 handr~ickning innehåller överenskommelse 
0111 indrivning av socialfors~ikringsavgifter. 

De lokala skattemynd~'l,hetema i Götebo1g\" och Sundsral/s .fiigdcrier delar 

kommittens uppfattning att i princip var och en som bedriver verksamhet 

i Sverige skall vara skyldig att erlägga ATP-avgift. Skattemyndigheterna 

framhåller att förslaget medför att besvärliga bedömningsfrågor bortfaller 

och alt det skapas större förutsättningar for likformighet och rättvisa vid 
bedömning av arbetsgivar- och arbetstagarbegreppen. 
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5 Föredraganden 

5.1 Inledning 

Sänkningen av den statliga inkomstskatten den I januari 1976 finansieras 
bl. a. genom höjda socialförsäkringsavgifter (prop. 1975:92. Skl! 1975:25. 
StlJ 1975:17. rskr 1975:126 och 127). De iindrade reglerna för socialförsiik
ringsavgiftcr innebär bl. a. avveckling av begränsningen för avgiftsunderlaget 
till 7.5 gånger basbeloppet per årslön (det s. k. beloppstaket) för socialför

säkringsavgifterna med undantag för ATP-avgiften. 
För dem som har inkomster av uppdrag föreligger f. n. möjlighet alt genom 

s. k. likställighetsavtal i avgiftshänseende likställas med arbetstagarna. 

Fullständigt likställighetsavtal medför att uppdragstagaren befrias från egen
avgifter medan uppdragsgivaren åtar sig skyldighet alt erlägga förekom
mande avgifter. Vid begriinsat avtal erWgger uppdragsgivaren endast ATP
avgift. I fråga om uppdragsinkomstcr som ligger ovanför beloppstaket har 
uppdragstagaren hittills saknat intresse av all träffa likställighetsavtal efter
som egenavgifter inte erlagts för dessa inkomster. Från elen 1 januari 1976 
förändras denna situation genom all avgifterna - med undantag av ATP
avgiften - skall crliiggas utan beaktande av beloppstakct. Delta medför ett 

ökat behov hos uppdragstagarna alt ingå likställighetsavtal samtidigt som 

uppdragsgivarnas ben~igenhct alt träffa sådana avtal torde minska. 
Då förslaget om skatteomHiggningen lades fram framhöll jag att den fram

tida utformningen av reglerna om likställighetsavtal innefattades i det upp
drag som pensionskommitten har i fråga om avgiftsreglerna i den allmänna 
försäkringen. Kommitten har nu i ett cnhiilligt delbet~inkandc föreslagit 
ett nytt regelsystem för socialförsäkringsavgifter på uppdragsinkomster av
sett att triida i kraft samtidigt med skalleomläggningen den I januari 1976. 
Kommitten har ocksa föreslagit vissa ändringar i de regler som giiller be
riikning av pensionsgrundande inkomst och ATP-avgift för lön från utliinclsk 
arbetsgivare som driver verksamhet i Sverige. 

Kommittens förslag har fött ett positivt mottagande vid remissbehancl
lingen. Enligt min mening har kommil!cn genom de framlagda förslagen 
tillgoclosell kraven på en utveckling mot cl! mer enhetligt avgiftssystem 
samtidigt som förslaget inte medför någon minskning av de avgiftsinkomster 
som är en förutsäl!ning för genomförandet av skauercformen. En följd av 
kommittens förslag är därjämte att ATP-skyddet för de berörda kategorierna 
förstärks. På grundval av kommiuens betänkande föreslår jag följande re
formering av reglerna för beräkning av socialförsäkringsavgifter på upp
dragsinkomster m. m. 

1. Uppdragstagare befrias från avgiftsskyldighet. Uppdragsgivare skall i 
stället automatiskt vara skyldig att erliigga de avgifter som enligt nuvarande 
ordning åvilar uppdragsgivare som triiffat ell fullständigt likstiillighetsavtal 
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med undantag av lönegarantiavgiften. Reglerna om likstlillighetsavtal. som 
inte längre får någon funktion såvitt gäller uppdragstagarna, avskaffas. 

2. Uppdragsinkomst skall vid beräkning av sjukpenninggrundande och 
pensionsgrundande inkomst anses som inkomst av anställning. Härigenom 
likställs uppdragstagaren i fråga om beräkning av pensionspoäng inom ATP 
med arbetstagare. 

3. För egenföretagare behålls möjligheten till liksllillighetsavtal i fråga 
om socialförsäkringsavgifien såvitt avser visst uppdrag som annars ingår 
i rörelse eller jordbruk. Träffas likställighetsavtal i sådant fall åtar sig upp
dragsgivare samma avgiftsskyldighet som för övriga uppdragsinkomster. 
Uppdelning i begränsade och fullständiga likställighetsavtal skall inte Hingre 
förekomma. 

4. Lön som utgår till anställd i varje form av verksamhet i Sverige hos 
utländsk arbetsgivare skall vid beräkning av ATP-avgift och pensionsgrun
dandc inkomst för ATP hänföras till inkomst av anställning. Arbetstagare 
hos utländska arbetsgivare kommer härigenom att behandlas lika oavsett 

om de sysselsätts i rörelse som drivs från här beläget fast driftställe eller 
i verksamhet som drivs i annan form. Förslaget medför motsvarande för
stärkning av ATP-skyddet för dessa arbetstagare som det som föreslå~ för 
uppdragstagarna. 

Samtliga ändringar föreslås träda i kraft den 1 januari 1976. 

5.2 Socialförsäkringsavgifter på uppdragsinkomster 

Enligt gällande regler erlägger den som har inkomst av uppdrag soci
alförsäkringsavgifter i form av egenavgirter om inte uppdragsgivaren enligt 
s. k. likställighetsavtal har åtagit sig avgif"tsskyldighet. Egenavgifterna er
Higgs på uppdragsinkomster i den mån dessa tillsammans med eventuella 
övriga inkomster understiger beloppstaket. Med ett fullständigt likstiillig
hetsavtal följer skyldighet rör uppdragsgivaren att erliigga - förutom ATP
och sjukförsäkringsavgift - avgift till folkpensioneringen, lönegarantiavgift 
samt avgift till arbetslöshetsf(irsäkringen och det kontanta arbetsmarknads
stödet. Från den 1 januari 1976 omfattar skyldigheten även avgifterna till 
delpensionsförsäkringen, arbetsmarknadsutbildningen och vuxenutbild
ningen. Vid begränsat likställighetsavtal avser avgiftsskyldigheten för upp
dragsgivaren endast ATP-avgiften. 

Ett likställighetsavtal medför all kontantersättning eller naturaförmåner 
för arbete som försiikrad utför för annans räkning utan att vara anstiilld 
anses som inkomst av anställning. Den förre skall då anses som arbetstagare 
och den senare som arbetsgivare. Bestämmelserna äger tillämpning pä t. ex. 
ersättning för förtroendeuppdrag. Likställighetsavtal gäller allmiint i fråga 
om uppdragsersättning som utgår från stalen. Kommunförbundet och 
Landstingsförbundet har på sina omräden gett rekommendationer av samma 
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innebörd för ersiittningar till förtroendemännen. Samma anordning kan till

liimpas iiven av andra uppdragsgivare. 

Slopandet av beloppstaket med verkan fr. o. m. den I januari 1976 kommer 
att innebära en ökad belastning för uppdragstagarna i de fall likställighets

avtal inte har träffats. En lösning av denna fråga kan enligt kommitten 
sökas med utgångspunkt i reglerna om likställighetsavtal. Därvid bör dock 

lösningen utformas mot bakgrunden av önskemålen att åstadkomma mer 

enhetliga regler för avgiftsberäkningen inom socialförsäkringarna. Enligt 

kommitten träffas likställighetsavtal i relativt begriinsad omfattning. Upp

gifter som kommitten inhämtat från riksrevisionsverket och riksförsäkrings

verket ger vid handen att det totala avgiftsunderlaget för år 1976 såvitt 
avser uppdragsersättningar kan uppskattas till ca 1.9 miljarder kr. Träffas 

likstiillighetsavtal i nuvarande omfattning, skulle enligt kommitten ca 500 
milj. kr. eller ungefär en fjärdedel av det totala underlaget komma att om

fattas av sådana avtal. 
Att likstiillighetsavtal träffats i så begränsad omfattning förklaras enligt 

kommitten delvis av att det saknats anledning att träffa överenskommelse 

i fråga om uppdragsersättning i de fall då uppdragsarvodet efter beaktande 

av uppd ragstagarens övriga inkomster kommit at l 1 igga ovanför beloppstaket. 

En annan orsak är enligt kommitten att uppdragstagarna inte har lyckats 
få till stånd avtal. Slopandet av beloppstaket kommer enligt kommitten 

sannolikt att göra det än svårare för många uppdragstagare att få ett avtal 

till stånd. Enligt kornmittens mening kan således inte likställighetsavtal, 

vare sig i nuvarande eller förändrade former, utgöra någon godtagbar lösning 

av hithörande frågor. 
Den lösning som kommitten förordar innebär att uppdragsgivare alltid 

skall vara skyldiga att svara för uppdragstagares socialförsiikringsavgifter. 
Detta kan uppnås genom en si\dan iimlring av reglerna i AFL att upp
dragsersiittning obligatoriskt behandlas som om ett fullstiindigt likstiillig
hetsavtal triiffats mellan parterna. För uppdragstagarnas del blir resultatet 
då att de inte behöver erliigga egenavgifter. L:ppdragstagarna jiimstiills i 

detta hiinseende med arbetstagarna. På uppdragscrsiittningar får i s@lct upp
dragsgivarna betala avgif'tcr på viisentligen samma siilt som arbetsgivarna 
har att erl;igga sociall(irsäkringsavgifter pä lön till anstiillda. Rätten till de 
förmåner som i avgil"tshiinseende berörs av ett fullstiindigt likställighetsavtal 

kan - med undantag av den statliga lönegarantin vid uppdragsgivarens kon

kurs - i princip tjlinas in av uppdragstagare lika väl som av arbetstagare. 

Detta utgör enligt kommittens mening ett \"ligande skiil för att avgirts
skyldighet skall föreligga l'ör samtliga dessa förmtmsslag med det angivna 

undantaget. 
Kommittens förslag innebiir att uppdragsgivare på den ersiittning som 

utges till uppdragstagare alltid skall erlägga arbetsgivaravgifter till ;\ TP, 

folkpensioneringen, s.iu kförsiikringcn. delpensionsförsiikringen. arbetsllis

hetsförsiikri ngen jiimte det kontanta arbetsmarknadsstödet. arbetsmarknads-
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utbildningen samt vuxenutbildningen. Uppdragsinkomst skall vid ber;ik
ningen av sjukpenninggrundande 01:h pensionsgrundande inkomst enligt 
AFL anses som inkomst av anstUllning. 

Med den av kommitten förordade lösningen fyller likstiillighetsavtalen 
inte liingre någon funktion såvitt g~iller uppdragstagarna. Kommitten föreslår 
därför att reglerna om möjlighet för uppdragstagarna att ingå sådana avtal 

avskaffas. För egenföretagare är det enligt kommitten betydelsefullt att kun
na träffa likstLillighetsavtal betriiffande uppdrag som annars ingår i rörelse 
eller jordbruk. Kommitten föreslår därför att denna möjlighet bibehålls för 
egenföretagare. Träffas sådant avtal skall enligt kommittens förslag om
fattningen av uppdragsgivarnas avgiftssky\dighet vara densamma som den 
som föreslås för annan uppclragsersiittning. Uppdelning i begränsade och 
fullständiga likställighetsavtal skall enligt kommittens förslag inte liingre 
förekomma. 

Kommittens förslag får stöd av det överviigande antalet remissinstanser. 
LO framhåller att förslaget iir ett viktigt steg på vägen att åstadkomma 
enhetliga 01:h för alla inkomstkategorier r;ittvisa regler för avgiftsberiikningen 
inom so1:ialförsiikringarna. 

Enligt min mening har kommitten på ett övertygande sätt visat att en 
lösning av frågan om avgiftsskyldigheten för uppclragsinkomster bör lösas 
på ett annat s;itt iin genom elen nuvarande anordningen med likstiillighets
avtal. Sådana avtal har trLitfats i relativt liten utstrikkning och då nListan 
uteslutande av offentliga arbetsgivare. Jag delar diirför kommittens upp
fattning att uppdragsgivare bör åliiggas obligatorisk avgiftsskyldighet för 
de ersättningar som ges ut till uppdragstagare. Oiirav följer att jag inte kan 
hitriida ett av LRF framfört förslag om möjlighet till undantag från denna 
regel. 

Jag förordar således att uppclragstagare befrias frän avgiftsskylclighet 01:h 
att uppdragsgivare i stiillet obligatoriskt skall vara skyldig att erliigga av
gifterna för uppclragsinkomst. Det Ur enligt min uppfattning viktigt att man 
på detta sLitt uppnår enhetliga regler för avgiftsskyldighet 01:h omfattning 

av avgiftsunderlag. 
Vid remisshehandlingen har Kommunförbundet begärt ett klarläggande 

huruvida förmyndare 01:h gode mHn skall anses som uppdragstagare hos 
kommun. Enligt den nya förmynderskapslagstiftningen. som trLider i kraft 
elen I januari J 976, skall den av kommunen valde överförmyndaren be
stämma arvode till förmyndare od1 gode män med ledning av grunder som 
fastställs av kommunen. I de fall sådant arvode eller del därav betalas av 
kommunen bör avgiftsskyldigheten dlirför oåså åvila kommunen. 

Vid remissbehancllingcn har vidare Sveriges Radio AB tagit upp frågan 

om avgiftsskyldighet för utomlands bosatta utliindska artister som tillfälligt 
medverkar i programverksamheten. I denna fråga vill jag erinra om att 
den som Lir bosatt i utlandet 01:h som medverkar vid offentlig förest;illning 
eller utövar artistisk verksamhet för svensk radio eller television enligt s:ir-
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skilda regler erWgger ens. k. bevillningsavgift på 30 ''.,av bruttoerslittningen. 

För avgiftens erlliggande svarar törestiillningens anordnare eller den som 
har att utgiva erslittning for verksamheten. Bevillningsavgil'ten trlider för 

dessa särskilda fall i stlillet IOr allmlinna skatter. Jag delar mot bakgrund 
hlirav Sveriges Radios uppfattning att ett undantag i avgiftsskyldighet for 

socialförsäkringsavgifter bör kunna göras i de fall bevillningsavgift erlliggs. 

Frågan om utländska artisters beskattning är f. n. föremål för utredning 
ffi

0 

l971:01) och ytterligare överväganden i fråga om avgiftsskyldigheten 

biir göras i anslutning till att förslag om lindrade skatteregler lliggs fram. 
Jag [lterkommer till denna fr[1ga i specialmotiveringen till lagförslagen. 
Knmmitt~ns förslag betrlilTande omfattningen av uppdragsgivares avgifts

skyldighet godtas av det övervligande antalet remissinstanser. Kommun
förbundet och SAF anser att de avgifter som inte kan tas ut i form av 

egenavgifter inte bör omfattas av uppdragsgivarens avgiftsskyldighet. ;\ven 

riksforslikringsverket och KL YS ifrågaslitter omfattningen av avgiftsskyl
digheten. 

I andra remissyttranden ifrågaslitts å andra sidan det nödvlindiga i att 
undanta lönegaranLiavgitien från uppdragsgivarnas avgiftsskyldighet. Riks

skatteverket föreslår att omfattningen av avgiftsskyldigheten for uppdrags

givarna skall helt överensstlimma med vad som gäller för arbetsgivarna. 

LO tillstyrker kommittens förslag men anser att avgiftsskyldigheten bör 
omfatta också avgifterna till arbetarskydd och byggnaclsforskning. 

Enligt min mening bör omfattningen av avgiftsskyldigheten bedömas 

med beaktande även av förmånssidan för uppdragstagarna. Som pensions
kommitten framhållit kan man därvid konstatera att uppdragstagarna tjänar 

in rätt till eller kan komma i ätnjutande av de förmåner för vilka upp

dragsgivarna enligt kommittens förslag skall erliigga avgifter. Jag förord;ir 
dlir!Or att avgiftsskyldigheten för uppdragsgivarna i enlighet med kommit
tens förslag skall omfatta de avgifter som enligt nuvarande ordning åvilar 
uppdragsgiva,·e som trliffat fullstlindigt likstiillighetsavtal med undantag av 
lönegarantiavgiften. Det inneblir att uppdragsgivarnas avgiftsskyldighet fö
re-;l~1s omfatta avgifterna för ATP. folkpension. sjukförsUkring, delpensions

förslikri ng. arbetslöshetsförslik ring och kontant arbetsmarknadsstöd. arbets
marknadsutbildning samt vuxenutbildning. 1 fråga om lönegarantiavgiften 

samt avgiften till arbetslöshetsfi.irsiikringen och det kontanta arbetsmark
nadsstödet har jag samrått med chefen för arbetsmarknadsdepartementet 

och i fråga om avgiften till arbetsmarknadsutbildningen med statsrådet Lei

jon. Vad giiller avgiften till vuxenutbildningen har jag samrått med chefen 

för utbildningsdepartementet. 

Kommitten har redo\·isat att uppdragsgivarna genom förslaget i viss ut

str~ickning kommer att IT! erl~igga ATP-avgil"t på inkomstdelar som ligger 

över beloppstaket och att avgifterna till folkpensioneringen och sjukfiirs~ik

ringen kommer att tas ut utan någon övre äldersgrlins. Vid remissbehand
lingen har SA F och LRF pekat p[1 detta förhållande och anfört det som 
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ett skäl mot att genomföra kommittens förslag. Jag delar här kommittens 

uppfattning att det varken från principiell eller praktisk synpunkt skulle 

vara llimpligt att i avvaktan på ytterligare förslag om enhetliga regler för 

avgiftsberäkning inom socialförsäkringarna nu införa komplicerande sär

skilda beräkningsgrunder för uppdragsgivarnas avgiftsskyldighet som inte 

har någon motsvarighet när det gäller avgiftsplikten för löner till anställda. 

Som jag redan framhållit bör strävandena i srnllet inriktas på så enhetliga 

regler som möjligt. Jag ansluter mig således till kommittens bedömningar 

och förordar att kommittens förslag om nya regler för socialförsäkrings

avgifter på uppdragsinkomster genomförs. 

Flera remissinstanser understryker betydelsen av att uppdragsersättning

arna vid beräkningen av pensionsgrundande inkomst genom förslaget blir 

att betrakta som inkomst av anställning. För egen del finner jag det också 

tillfredsstiillandc att ATP-skyddet för uppdragstagarna på föreslaget siitt kan 

stärkas och att uppdragstagarna i detta hlinseende kommer att jiimsrnllas 

med arbetstagare. 

Jag delar kommittens och remissinstansernas uppfattning att det för egen

företagare kan vara betydelsefullt att kunna träffa likställighetsavtal betriif

fande visst uppdrag. I enlighet med kommittens förslag förordar jag därför 

att möjligheterna till likställighetsavtal i fråga om socialförsäkringsavgifter 

bibehålls för rörelseidkare och jordbrukare och att i sådana fall omfattningen 

av uppdragsgivares avgiftsskyldighet skall vara densamma som för övriga 

uppdragsersättningar. Jag biträder också kommittens förslag att uppdelning 

i begränsade och fullständiga likställighetsavtal därvid inte skall förekomma. 

De på grundval av kommittens betänkande nu framlagda förslagen glillcr 

avgiftsskyldighet i fråga om ersättning för uppdragsinkomster. Övriga frågor 

beträffande reglerna för avgiftsunderlag för egenföretagare behandlas av 

kommitten i dess fortsatta utredningsarbete. 

5.3 Liin från ,·issa utländska arbrts~hare 

Som framgått av den tidigare lämnade redogörelsen giiller slirskilda be

stämmelser beträffande lön från vissa utländska arbetsgivare vid bestlim

mande av pensionsgrunclande inkomst för ATP. Enligt nuvarande regler 

skall i detta hänseende hänsyn inte tas till lön från utHinclsk arbetsgivare 

i annat fall lin då den förslikrade har sysselsatts vid skötseln av hiir i riket 

beliigen fastighet eller i rörelse som bedrivs frän hiir bclliget fast driftstlille. 

Enligt kommittens mening saknas del i princip anledning att behandla 

lön som utbetalas av utllindsk arbetsgivare i Sverige annorlunda ~in lön 

som utbetalas av svensk arbetsgivare. S~irbehandlingen av de utliinclska ar

betsgivarna leder enligt kommitten till mindre tilltalande konsekvenser för 

vissa arbetstagare, som drabbas av skyldigheten alt betala egena\'gifter till 

ATP för sin inkomst av ansrnllningen. Kommitten anser att arbetstagares 
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behandling i avgiftshiinseende i princip inte bör vara beroende av om lönen 
utbetalas av svensk eller utländsk arbetsgivare. Kommitten föreslår därför 
att lön som utgår till anställd i varje form av verksamhet som bedrivs här 
i riket av utländsk arbetsgivare skall hiinföras till inkomst av anstiillning 
vid beräkning av pensionsgrundandc inkomst och vid beräkning av ATP
avgift. Det bör enligt kommittens mening vara utan betydelse i detta hän
seende om verksamheten har den inriktning eller omfattning som kan anses 
utmärka en rörelse. Inte heller bör förekomsten av fast driftställe här i riket 
tillmiitas någon betydelse. 

I likhet med kommitten anser jag att det saknas anledning all i fråga 
om den anställdes rätt till ATP-poäng och i fråga om arbetsgivarnas skyldighet 

att betala ATP-avgift behandla lön som utbetalas av utliindsk arbetsgivare 
i Sverige annorlunda än lön som utbetalas av svensk arbetsgivare. De re
missinstanser som yttrat sig över pensionskommittcns förslag i denna del 
uttalar också genomgående sin tillfredsställelse med att särbehandlingen 
av lön från de utliindska arbetsgivarna upphör. Riksskatteverket, som uttalar 
förståelse för att hänsynen till arbetstagarna vägt tungt vid utformningen 
av kommittens förslag, har vid remissbehandlingen framfört invändningar 
av praktisk art mot förslaget. Jag vill med anledning därav erinra om att 
det här som regel gliller arbetsgivare som redan erlägger övriga socialför
säkringsavgifter och att det även mot den bakgrunden framstår som naturligt 
alt deras avgiftsskyldighet också skall omfatta ATP-avgiften. Enligt vad 
riksförsäkringsverket har uppgett lir frekvensen av obetalda avgifter inte 
större bland sådana arbetsgivare än arbetsgivare i allmänhet. Jag ansluter 

mig således till kommittens förslag att lön som utgår till anställd som sys
selsätts i Sverige av utländsk arbetsgivare skall hänföras till inkomst av 
anstiillning vid beräkning av ATP-avgift och vid beräkning av pensions
grundande inkomst för ATP. Förslaget innebiir att skillnaderna i avgifts
hlinseende försvinner och att den ulllindske arbetsgivaren erlägger avgifter 
pä samma siitt som svensk arbetsgivare . 

.'i.4 Lpprättade lagförslag 

I enlighet med det anförda har inom socialdepartementet uppriittats förslag 

till 
I. lag om iindring i iagen <1962:381 J om allmän försäkring. 
2. lag om iindring i lagen (1970:742) om lönegarantiavgift. 
3. lag 0111 ändring i lagen <1959:552) om uppbörd av vissa avgifter enligt 

lagen om allmän förslikring, m. m. 
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6 Specialmoth-ering till lagförslagen 

6.1 Fiirslaget till lag om ändring i lagen om allmän försäkring 

3 kap. 

2 ~ 

38 

I denna paragraf regleras f. n. möjligheten all tdffa fullstiindigt likstäl
lighetsavtal. I andra stycket sista punkten stadgas att ersättning rör arbete, 
som förs~ikrad utför för annans räkning utan att vara anst~illd hos denne. 
vid beräkningen av sjukpenninggrundande inkomst skall anses som inkomst 
av anstiillning. om parterna kommer överens om delta och motsvarande 
överenskommelse samtidigt triitfas såvitt gäller tilliiggspensioneringen. 

Som framgår av den allmiinna motiveringen skall uppdragsersiittning ob
ligatoriskt anses som inkomst av anst~illning vid berlikningen av sjukpen
ninggrundande inkomst. Reglerna i paragrafen har därför utformats så att 
likst~illighetsavtal inte l~ingre utgör föruts~illning härför. I sådana fall då 
ers~ittningen iir all hlinföra till inkomst av rörelse som den försiikrade drivit 
eller av jordbruksfastighet som denne brukat krävs emellertid för att er
siittningen skall anses som inkomst av anställning att parterna kommer 
i.iverens om detta. 

Uppdragsgivarens avgiftsskyldighet skall omfatta samtliga de avgifter som 
f. n. följer av ett fullstUndigt likställighetsavtal med undantag för lönega
rantiavgiften. Detta skall gälla såväl då uppdragsgivaren obligatoriskt har 
"'tt erliigga avgifter som då avgiftsskyldigheten inträder på grund av en över
enskommelse mellan uppdragsgivare och egenföretagare. Dt:n hiinvisning 
till 3 kap. 2 ~ andra sty.:ket sista punkten som förekommer i samtliga de 
författningsrum som reglerar uttagande! av här berörda arbetsgivaravgifter 
syftar i paragrafens nya lydelse på båda dessa fall. Fr. o. m. den 1 januari 
1976 skall uppdragsgivaren således vara skyldig att erl~igga avgifterna till 
ATP. sjukförsäkringen. folkpensioneringen, arbetslöshetsförsiikringen o.:h 

det kontanta arbetsmarknadsstödet. dclpensionsförsiikringen. arbetsmark
nadsutbildningen samt 'u.xenutbilclningen. 

11 kap. 
) ' 
~' 

;\ndringarna i paragrafens andra stycke innebiir all uppdragsersiillning 
obligatoriskt skall anses som inkomst av anstiillning vid beräkning av pen
sionsgrundande inkomst. En följd är bl. a. att uppdragstagaren härigenom 
kan upp(vlla det grundliiggande kravet för riitt till dclpension enligt lagen 
<1975:380) om delpensionsförsiikring. niimligen att ha visst antal tir med 
pcnsionsgrundandc inkomst av ansliillning. Det bör dock erinras om all 
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för rätt till dclpension tfärutöver krUvs bl. a. att arbetsvillkor och nedtrapp
ning av arbetsinsats fullgörs som anstiilld. För det fall ersiittningen iir att 
hiinföra till inkomst av rörelse eller jordbruksfastighet som drivs resp. brukas 
av den förslikrade skall erslittningen vid motsvarande herlikning anses som 
inkomst av anstlillning endast om sådan överenskommelse som avses i 
3 kap. 2 ~andra stycket h<1r träffats. Det skall således inte längre vara möjligt 
att träffa likställighetsavtal avseende enbart tilliiggspensioneringen. 

Omfattningen av uppdragsgivarens avgiftsskyldighet enligt forslaget har 

kommenterats i motiveringen till 3 kap. 2 ~. 
Ändringen i paragrafens tredje stycke innebär att lön som utgår till anstlilld 

som sysselsälls i Sverige av utländsk arbetsgivare skall hiinfåras till inkomst 
av anstiillning vid berUkning av pensionsgrundande inkomst oavsett formen 
för verksamheten. ,;\ven lön som utgått i verksamhet som inte iir ekonomiskt 
inriktad skall beaktas. ,Ä.ndringcn innebiir att arbetsgiv<ircn kommer att vara 
avgiftsskyldig för samtliga förekommande <trbetsgivaravgifter. Arhetstagare 
hos utliindska arbetsgivare skall således - -med undantag för anställda hos 
frlimmande makts beskickning, konsulat eller heskickningspersonal - be

handlas lika i avgiftshiinseende. Sjiilvfallet gäller iiven de undantag som 
föranleds av bestämmelserna i art. 5 i den nordiska trygghetskonventionen. 
Ersiittning från utländsk uppdragsgivare som bedriver verksamhet här i riket 
skall enligt förslaget behandlas på samma sätt som ersättning från svensk 

uppdragsgivare. 

19 kap. 

1 ~ 

De nya bestUmmclserna i 3 kap. 2 ~ andra stycket och 11 kap. 2 ~ andra 
stycket innebiir att uppdragsgivarens avgiftsskyldighet i fråga om uppdrags
ersUttning - frånsett när uppdraget ingår i rörelse eller jordbruk - inte grun
das på att likställighetsavtal triiffats i det siirskilda fallet som förutsätts i 
19 kap. l ~i nuvarande lydelse. I fonsiittningen blir avgiftsplikten, liksom 
n:ir det giiller anstiillning. generell och omfattar alla fall som objektivt är 
al\ hänföra till uppdrag. Med hiinsyn härtill har de särskilda hänvisningarna 
som förekommer i andra, tredje och fjärde styckena av 19 kap. 1 ~ till fall 
som avses i nyssnämnda bestämmelser fått utgå. 

I fjlirde stycket av paragrafen har tillagts en bestiimmelse om undantag 
från avgiftsplikten till sjukförsiikringen och folkpensioneringen. Bestämmel
sen syftar till att avgiftsskyldighet inte skall föreligga i sådana fall där upp
dragsgivaren skulle varit befriad från avgift om uppdragstagaren i stället 
hade varit anstiilld hos honom. Detta innebär. liksom r. n., att ersiittning 
från en svensk uppdragsgivare till utomlands bosatt person för arbete som 
utförts i utlandet inte skall beaktas vid foststiillande m· uppdragsgivarens 
avgiftsskyldighet. Siirhestiimmelsen motiveras av att uppdragstagare i denna 
egenskap <ildrig :ir yrkcsskadell.irsiikrad och att fliljaktligcn den undantags-
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regel som giiller för anstmlda inte kan tilliimpas på u1mdragstagare. 

Som fran1går av den allmänna motiveringen skall crsiittning till utomlands 
bosatt utHindsk person för vilken s. k. bevillningsavgirt erlagts inte tas i 

beaktande då uppdragsgivares avgiftsskyldighet faststiills. Föreskrift härom 
har intagits i paragrafens femte stycke. 

Övergd11phes1ä111111elserna 

Undantagande rrån ATP som avses i l I kap. 7 ~ första stycket kommer 

från den I januari 1976 att sakna verkan betriiffande uppdragsersättning 

i den mån sådan ersiittning skall anses som inkomst av ans@lning vid 
beräkning av pensionsgrundancfe och sjukpenninggrundande inkomst. I öv

rigt påverkas inte möjligheterna att begära undantagande. Riitten till pension 
på grundval av de uppdragsinkomster som obligatoriskt skall anses som 

anstiillningsinkomster kan emellertid enligt 12 kap. 2 ~ andra stycket mins
kas på visst sätt om undantagandet avser andra inkomster. Försäkrade som 

·har begiirt undantagande före ikraftträdandet bereds därför genom över

gångsbestiimmelsen i punkt 3 ti1111illc att under år 1976 återkalla undan
taganclet med verkan fr. o. m. den I januari l 976 oavsett att undantagande 

enligt vanliga regler inte kan återkallas förriin det har gällt i fem år och 
oavsett att det inte kan återkallas med retroaktiv verkan. 

6.2 Förslaget till lag om ändring i lagen om lönl•garantiavgift 

2 ' ' 
,.:\.ndringen av denna paragraf inncbiir att lönegarantiavgift inte liingre 

skall erliiggas på ersiittning för utfört arbete i foll som avses i 3 kap. 2 ~ 
~mdra stycket sista punkten AFL, dvs. då uppdragsersiittning obligatoriskt 
cller p:'1 grund av överenskommelse mellan uppdragsgivare och egenföre
lagarc skall anses som inkomst av anstiillning. 

6.3 Förslaget till lag om ändring i lagen om uppbiird al ,·issa a\'gifter enligt 

lagen om allmän försäkring, m. m. 

2 ' ' 
Ur uppräkningen i andra stycket har uteslutits lönegarantiavgiftcn. Övriga 

iindringar i denna paragraf ansluter helt till iinclringarna i 19 kap. I ~ A FL. 
13etriiffancle innebörden a\· iindringarna hiinvisas till specialmotiveringen till 

sagda paragraf. Bestiimmelserna fi'lr tilliimpning betr:iffande arbetsgivarav
gifter p[1 grund,·:11 av alla lagar som har tilliimpning p[1 uppclragsersiittningar. 



Prop. 1975/76:46 41 

I avvaktan på slutgiltigt förslag från pensionskommitlen om enhetliga av
giftsregler har jag funnit del mera praktiskt all för samtliga arbetsgivar
avgifter utanför AFL införa de nödvändiga begränsningsreglerna i denna 
lag än att göra ändringar i de olika avgiftslagarna. 

7 Hemställan 

Med hänvisning till vad jag nu har anfört hemsliiller jag att regeringen 

föreslår riksdagen att antaga förslagen till 
I. lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän försäkring, 
2. lag om ändring i lagen (1970:742) om lönegarantiavgift. 

3. lag om ändring i lagen (1959:552) om uppbörd av vissa avgifter enligt 

lagen om allmän försäkring, m. m. 

8 Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar 
att genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som föredra
ganden har lagt fram. 
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