
Regeringens proposition 

1979/80: 128 

Prop. 1979/80: 128 

om ställföreträdares ansvar för arbetsgivaravgifter samt avveckling 
av den frivilliga pensionsförsäkringen, m. m.; 

beslutad den 28 februari 1980. 

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i 

bifogade utdrag av regcringsprotokoll ovannämnda dag. 

På regeringens vägnar 

TI-IORBJÖRN FÄLLDIN 

KARIN SÖDER 

Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås att ett ställföreträdaransvar införs för juridiska 

personers arbetsgivaravgifter. Har en företrädare för en juridisk person 

uppsåtligen eller av grov oaktsamhet underlåtit att betala in avgifter i rätt tid 

och ordning skall han vara solidariskt ansvarig med den juridiska personen 

för de obetalda avgifterna. Härigenom sker en anpassning till vad som gäller i 

fråga om innehållen preliminär A-skatt och mervärdeskatt. 

Dessa bestämmelser föreslås träda i kraft den 1 juli 1980. 

I propositionen läggs också fram förslag om att debitering av arbetsgivar

avgifter i samband med debitt:ringen av slutlig skatt skall ersättas av ett 

enhetligt debiteringssystem fr. o. m. 1980 års debitering. 

Vidare föreslås att möjligheten att göra inbetalningar till den frivilliga 

pensionsförsäkringen inom den allmänna försäkringen upphör i och med 

utgången av år 1980. 

Bestämmelserna om arkiv hos statlig myndighet föreslås kunna tillämpas 

även på arkiv hos de allmänna försäkringskassorna. 

Det föreslås också att kvinnor som genomgår militär grundutbildning skall 

behandlas på samma sätt som värnpliktiga som genomgår grundutbildning 

när det gäller rätt till sjukpenning m. m. under utbildningstiden. 

Vidare föreslås att bestämmelserna i den allmänna försäkringen anpassas 

till den nya organisationen för yrkesinriktad rehabilitering. Utbildningsbi

drag som utgår under den yrkesinriktade rehabiliteringen föreslås bli 

pensionsgrundande. 

I övrigt föreslås bl. a. vissa mindre ändringar i reglerna om överklagande 

av beslut i socialförsäkringsärcnden. 

I Riksdagen 1979180. I sam/. Nr 128 
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I Ft1rslag till 
Lag om ändring i lagen ( 1959:552) om uppbörd av vissa avgifter enligt 
lagen om allmän försäkring, m. m. 

Hiirigenom föreskrivs i fr{1ga om lagen (1959:552) om uppbörd av vissa 

avgifter enligt lagen om allmän försäkring. m. m. 1 

dels att 17 * skall upphöra att gälla. 

dels att 18. 19. JO. ]6 och 51 §§skall ha nedan angivna lydelse. 

dels att i lagen skall införas en ny paragraf. 30 a §. av nedan angivna 

lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

IH 
Arbetsgi1'aral'gift uppgående till 

högst ettusen kronor skall. därest 

riksförsäkringsl'erket icke annat he

stiimmer, påföras såsom slutlig al'gift 

i samband med s/111/ig skatt i enlighet 

med l'ad som stadgas i uppbörds/a

gen. Vad nyss sagts skall iiven gälla 

arhetsgivarai·gift överstigande nämn

da belopp, därest verket finner skäl 

därtill föreligga. 

Riksförsäkringsverket skall lämna 

uppgift om de arbetsgil'aravgifter 

som skola påföras i samband med 

slutlig skatt. 

18 * 
Annan arbetsgivaravgift än som Arbetsgivaravgifterna skall uppbä-

avses i 17 § uppbäres av riksförsäk- ras av riksförsäkringsverkct. 

ringsverkct. 

19 § 

Preliminär avgift skall erläggas Den preliminära avgiften skall 

under utgiftsåret enligt debitering. erläggas under utgiftsåret enligt 

debitering. Beräknas arbetsgivarav

giften uppgå till högst ettusen kronor 

skall preliminär avgift debiteras 

endast om riksf örsäkringsverket fin

ner skäl till det eller om arbetsgivaren 

begär del. 

l Lagen omtryckt 1974:938. 
Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:938. 
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Nu1•arande ~vdclsc Fiireslagen lvdclsc 

Avgiften debiteras i en gemensam post. vilken avrundas till niirmast liigre 

hela krontal. som utan att örctal uppkommer är jämnt delbart med antalet 

inb,~talningstillfäl len. 

Preliminiir avgiji skall inbetalas 

med lika belopp senast den 18 i envar 

av månaderna februari. april. juni. 

augusti. oktober och december eller. 

vid debitering under utgiftsåret, i de 

av näm11da månadcr som i11falla 

under återstoden av året. 

Den prcliminiira avgijim skall 

inbetalas med lika belopp senast den 

18 i envar av mimadcrna februari. 

april. juni, augusti. oktober och 

december eller. vid debitering under 

utgiftsfirct. i de av dessa m{mader 

som infliller under iitcrstodcn av 

ilret. 

Även utan debitering må prclimi- Även utan debitcringfilr prelimi-

när avgift, för vinnande av bättre när avgift. för all nå bättre övcrcns-

överensstämmclse med den beräk- stämmclse med den beriiknade slut-

nade slutliga avgiften. erläggas liga avgiften. erliiggas under utgifts-

under utgiftsåret eller efter utgimgen året eller efter utgiingen därav. 

därav. 

30 * 
Vad i uppbördslagen och före

skrifter angående tillämpningen av 

nämnda lag stadgas om restavgift. 

indrivning och redovisning av rest

förd skatt, avkortning och avskriv

ning av skatt, antagande av ackords

förslag som rör skatt samt upprättan

de av balanslängd skall äga mot.n·a

rande tillämpning i fråga om avgifts

hclopp som avses i 29 *; dock skall 

befogenhet, som enligt 58 * 2 mom. 

angivna lag tillkommer länsstyrelse 

eller riksrevisionsverkct, i stället 

utiivas av riksförsäkringsverket. An

gående efterkrav och preskription 

skall vad i 70 och 71 ** upphördsla

gen stadgas äga motsvarande tillämp

ning, dock att vad i 70 * 2 mom. 

nämnda lag sägs beträffande liinssty

relse i stället skall gälla riksförsäk

ringsverket. 

Vad i uppbördslagcn ( 1953:272) 

och föreskrifter angående tillämp

ningen av nämnda lag stadgas om 

restavgift. indrivning och redovis

ning av restförd skatt, avkortning 

och avskrivning av skatt. antagande 

av ackordsförslag som rör skatt samt 

upprättande av balanslängd skall 

tillämpas också i friiga om avgiftsbe

lopp som avses i 29 ~; dock skall 

befogenhet. som enligt 58 ~ 2 1110111. 

angivna lag tillkommer länsstyrelse 

eller riksrevisionsverkct. i stället 

utövas av riksförsäkringsvcrket. I 

fråga om efterkrav och preskription 

tillämpasf öreskrifiema i 70 och 71 ** 
uppbördslagen, dock att vad i 70 * 2 

mom. nämnda lag sägs beträffande 

länsstyrelse i stället skall gälla riks

försäkringsverket. 

Införsel enligt införsellagen 

( 1968:621) får iiga rum vid indriv

ning av avgifter som debiteras enligt 

denna lag. 
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Nuvarande ~\'de/se Föreslagen ~vdelse 

30 {/ .~ 

Har någon, i egenskap av företrä

dare för arbetsgivare som är juridisk 

person, uppsåtligen eller m· grm· 

oaktsamhet underlåtit att betala in 

arbetsgivaravgift i riitt tid och ord

ning. är han tillsammans med arbets

givaren betalningsskyldig för avgifts

beloppet och den restavgift som belö

per på detta. Betalningsskyldiglzeten 

får jämkas eller eftcrges om det före

ligger särskilda skäl. 

Talan om att ålägga betalnings

skyldig/Jet enligt första stycket skall 

föras vid allmän domstol. Talan får 

inte väckas och åtgärd för indril•ning 

inte vidtas sedan arbetsgi1'arens 

ansvarighet för avgiftsbeloppet har 

bortfallit på grund av preskription. 

En dom på betalningsskyldighet får 

dock verkställas inom två år från 

utgången av det kalenderår då domen 

vann laga kraft. Hos den som har 

blivit ålagd betalningsskyldiglzet får 

indrivning ske i samma ordning som 

gäller för arbetsgivaravgift. 

Den som har fullgjort betalnings

skyldighet för arbetsgivaravgiji eller 

restavg~ft enligt första stycket får söka 

beloppet åter av arbetsgivaren. /Jiir

vid tillämpas bestämmelserna i 76 * 
uppbörds/agen (1953:272). 

36 § 

Förmenar arbetsgivare att arbets

givaravgift påförts honom obehöri

gen eller med oriktigt belopp. äger 

han söka rättelse hos riksförsäk

ringsverket inom ett år efter det han 

erhållit vederbörlig debetsedel eller 

räkning. Då fråga är om storleken av 

avgiftsunderlag skall vad nu sagts 

Har en arbetsgivaravgift påförts 

arbetsgivaren obehörigen eller med 

oriktigt belopp.får han söka riittelse 

hos riksförsäkringsverket inom ett år 

efter det han erhållit vederbörlig 

räkning. Då fräga är om storleken av 

avgift.mnderlaget skall vad nu sagts 

icke gälla. om arbetsgivaren erhållit 
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Nuvarande ~vdelse Fiireslagrn zwlelsr 

icke gälla, om arhetsgivaren erhållit sådan undcrriittelse som avses 

underrättelse som avses i 15 §. 15 §. 

Ingår arbetsgivaravgiften i slwlig 

skall må ans6k11inge11 om riiflelse 

ingivas till den lokala skaflemyndig

het, som verkställt clebiteri11ge11 av 

skallen. My11dighetc11 har att med 

eget yurande 6versända a11sökni11ge11 

till riksförsiikringsverket. 

51 § 

Rik.lförsäkril1gsverket äger för 

varje år från 1'ederb6rlig inkomsttitel 

å riksstaten tillgodoföra sig ett belopp 

motsvarande skillnaden mellan sum

man av de arbetsgivaravgifter, som 

enligt vad i 17 § andra stycket sägs 

under året anmälts för påföring i 

samband med slutlig skatt, och vad 

som ai' dessa avgifter kan enligt av 

regeringen fastställda grunder beräk

nas bliva a1'.~krivet på grund av bris

tande betalning. Beloppet skall för

delas mellan avgifter, som avses i I §. 

i samma proportion som gäller enligt 
bestämmelserna i 28 .§. 

Avgiftsbelopp som avses i 29 § 

skola i den mån de inflyta av veder

börande länsstyrelse redovisas till 

riksförsäkringsverket. 

Riksförsäkringsverket må i sam

ma ordning som i första stycket sägs 

varje år tillgodoföra sig ett belopp 

motsvarande summan av de under 

nästföregående år debiterade till-

De avgiftsbelopp som avses i 29 § 

skall i den mån de betalas in redovi-

sas till riksförsäkringsverket av läns

styrelsen. 

Riksförsäkringsverket får varje år 

från vederbörlig inkomsttitel i stats

budgeten tillgodoföra sig ett belopp 

som motsvarar summan av de under 

nästföregående år debiterade till-

!äggspensionsavgifterna minskad !äggspensionsavgifterna minskad 

med summan av de avgifter som med summan av de avgifter som 

under samma år avkortats eller res- under samma år avkortats eller res-

tituerats. tituerats. 
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Denna lag träder siivitt avser 30 a * i kraft den 1 juli l lJ81l och i i.ivrigt tvfi 

veckor efter den d::tg, d{1 lagen enligt uppgift pii den utkommit frim trycket i 

Svensk författningssamling. 

De nya hestiimmclserna i 18. l lJ. 36och51 **skall tilliimpas första gilngcn i 

fr{1ga om avgift för utgiftsitret l 97lJ. 

Uestiimmelserna i 30 a ~ galler inte i fri1ga om arbetsgivaravgift som 

förfaller till betalning före den 1 juli 1980. 

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

Härigenom föreskrivs i fr{1ga om lagen (I %2:381) om allmiin försiik

ring1 

dels att 22 kap. skall upphöra all giilla. 

dels att 3 kap. 5 och 15 ~~, ll kap. 2 ~, 18 kap. 5 ~, 19 kap. l *samt 20 kap. 

10 och U ** skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lvilelsc Föreslagen lwlelse 

3 kap. 

5 *~ 
Allmän försäkringskassa skall i samband med inskrivning av försäkrad 

besluta angående den försäkrades tillhörighet till sjukpcnningförsäkringen. I 

fräga om försäkrad som avses i I * första stycket skall kassan samtidigt 

fastställa den försäkrades sjukpenninggrundande inkomst. Av beslutet skall 

framgå i vad mån sjukpenninggrundande inkomst är att hiinföra till 

anställning eller till annat förviirvsarhete. Beslut om tillhörighet till 

sjukpenningförsiikringen skall omprövas 

a) när till kassans kännedom kommit att försiikrads inkomstförhållanden 

undergått ändring av betydelse för rätten till sjukpenning eller för 

sjukpenningens storlek, 

b) niir undantagande som avses i 2 ~första stycket sista punkten blir giltigt 

eller upphör att äga giltighet, 

c) när förtidspension enligt denna lag beviljas den försäkrade eller redan 

utgäende sådan pension ändras med hänsyn till ändring i elen försiikrades 

förmåga eller möjlighet att bereda sig inkomst genom arhete, samt 

cl) när delpension enligt särskild lag heviljas den försäkrade eller redan 

utgående sådan pension ändras med hänsyn till ändring i den försäkrades 

ar hets- och inkomstförhållanden. 

Ändring skall i fall som avses i första stycket a) ej sk~ förrän trettio dagar 

efter det försiikringskassan fatt kiinnedom om inkomständringen. Ändring 

skall i ann'.:t fall ske sä snart anledning till iinclringen uppkommit eller. i fall 

1 Lagen omtryckt I 977:630. 
~Senaste lydd~c ICJ79:505. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen ~1·deise 

då sjukpenningförsäkring enligt I * andra stycket skall upphöra pf1 grund av 

att den försäkrades make eller någon med vilken den försäkrade varit gift 

eller har eller har haft barn avlider. vid fjiirde månadsskift~t efter 

dödsfallet. 

Under tid då försäkrad bedriver 

studier för vilka han uppbär siirskilt 

vuxenstudiestöd enligt studiestöds

lagen (1973:349) eller utbildningsbi

drag för doktorander enligt för

ordningen (1976:536) om utbild

ningsbidrag för doktorander. eller 

då han efter förmedling av arbets

marknadsmyndighet eller arbets

vårdsorgan hos kommun eller lands

tingskommun undergår arbetspröv

ning, yrkesutbildning eller arbetsträ

ning, skall fastställd sjukpenning

grundande inkomst ej sänkas, med 

mindre sådant fall är för handen som 

avses i första stycket b). c) eller d) 

eller, vad angår arbetsträning, denna 

pågått sex månader. 

Under tid. då den försäkrade 

bedriver studier för vilka han uppbiir 

särskilt vuxenstudiestöd enligt stu

diestödslagen ( L 973:349) eller ut

bildningshidrag för doktorander en

ligt förordningen (I 976:536) om 

utbildningsbidrag för doktorander, 

eller då han iir inskriven vid arbets

marknadsinstitut eller efter förmed

ling av en arbetsmarknadsmyndighet 

genomgår yrkesutbildning, skall den 

fastställda sjukpenninggrundande 

inkomsten ej sänkas. Sänkning får 

dock ske i sådana fall som avses i 

första stycket b), c) eller d). Vidare 

får sänkning ske när någon undergår 

arbetsträning i arhetsmarknadsinsti

tut. under förutsättning au arhetsträ

ningen pågått sex månader. 

15 *} 
Sjukpenning utgår ej för tid då Sjukpenning utgår ej för tid då den 

försäkrad 

a) fullgör värnpliktstjänstgöring 

eller vapenfri tjänst eller genomgår 

bistånds- och katastrofutbildning; 

försäkrade 

a) fullgör värnpliktstjänstgöring 

eller vapenfri tjänst eller genomgår 

militär grundutbildning för kvinnor 

eller bistånds- och katastrofutbild-

ning; 

b) är intagen i annat barnhem än mödrahem eller i ungdomsvårdssko

la; 

c) är häktad eller intagen i kriminalvårds- eller arbetsanstalt: 

d) i annat fall än under b eller c sagts av annan orsak än sjukdom tagits om 

hand på det allmännas bekostnad. 

För dag då försäkrad är intagen i vårdanstalt för alkoholmissbrukare skall 

sjukpenning minskas på sätt som framgår av bestämmelserna i 4 * andra 

stycket. 

.1 Senaste lydelse 1979:505. 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Utan hinder av första stycket utgår sjukpenning till försäkrad som avses 

under b och c vid sjukdom som inträffar under tid då han vårdas eller eljest 

får vistas utom skola eller anstalt och diirvid bereds tillfälle att förvärvsar

beta. 

11 kap. 

2 *~ 
Med i n koms t av a n st ii 11 n i n g avses den lön i penningar eller 

naturaförmåner i form av kost. bostad eller bil. som försäkrad åtnjutit st1som 

arbetstagare i allmän eller enskild tjiinst. Till s[1dan inkomst hänförcs dock 

icke från en och samme arbetsgivare ;°1tnjuten lön som under ett år c.i uppgätt 

till femhundra kronor. Såsom inkomst av anställning anses iivcn 

a) sjukpenning enligt denna lag eller lagen ( 1976:380) om arbetsskade

försäkring eller motsvarande ersättning som utg;lr enligt annan författning 

eller på grund av regeringens förordnande. i den mån ersättningen triider i 

stället för försäkrads inkomst såsom arbetstagare i allmän eller enskild 

tjänst 

b) föräldrapenning, 

c) vårdbidrag enligt 9 kap. 4 §, 

cl) dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa. 

e) kontant arbetsmarknadsstöd enligt lagen (1973:371) om kontant 

arbetsmarknadsstöd, 

f) utbildningsbidrag under ar

betsmarknadsutbildning i form av 

dagpenning och stimulansbidrag, 

g) timstudiestöd, inkomstbidrag 

stödslagen (1973:349), 

h) delpension enligt lagen 

(1975:380) om delpensionsförsäk-

f) utbildningsbidrag under ar

betsmarknadsutbildning och yrkes

inriktad rehabilitering i form av dag

penning och stimulansbidrag. 

och vuxenstudiebidrag enligt studie-

h) delpcnsion enligt lagarna 

( 1975:380) och ( 1979:84) om delpcn-

ring, sionsförsäkring. 

i) dagpenning till värnpliktiga, vapenfria tjänstepliktiga och elever i 

bistånds- och katastrofutbildning under repetitionsutbildning. frivilliga som 

genomgå utbildning under krigsförbandsövning eller särskild övning inom 

värnpliktsutbildningen. läkare under försvarsmedicinsk tjänstgöring samt 

civilförsvarspliktiga, 

j) utbildningsbidrag för doktorander, 

k) timersättning vid grundläggande utbildning för vuxna. 

I) livränta enligt 4 kap. lagen om arbetsskadeförsäkring eller motsvarande 

livränta som bestämmes med tillämpning av sagda lag, 

4 Senaste lydelse 1979:650. 
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N11varamle lydelse Fiireslagrn lydelse 

m) fr{rn Sveriges författarfond och konstnärsniimnclt.:n utg{1endc bidrag 

som ej iir att hiinföra till inkomst av annat förviirvsarbete enligt 3 ~.i den m~ln 

regeringen s~1 förordnar. 

I fråga om ersättning i penningar eller naturaförmåner som i första stycket 

sägs för arbete som nt1gon utfört för annans riikning utan att vara anställd i 

dennes tjänst skall vad i 3 kap. 2 * andra styckl'l siigs iiga motsvarande 

tillämpning. 

Vid beräkning av inkomst av anstiillning skall hiinsyn tagas till liin eller 

annan crsiittning. som försiikrad åtnjutit fr<'in arbetsgivare. vilken iir bosatt 

utom riket eller iir utliindsk juridisk p~'rson. endast i fall dii den försiikrade 

sysselsatts hiir i riket eller tjänstgjort som sjöman ombord pil svenskt 

handelsfartyg. Vad i detta stycke siigs skall ieke giilla hetriiffandc lön till 

svensk medborgare. såframt svenska staten eller. där lönen härriir friin 

utländsk juridisk person. svensk juridisk person. som iiger ett bestämmande 

inflytande över den utländska juridiska personen. enligt av riksförsäkrings

verket godtagen förbindelse har att svara för avgift till försäkringen för 

tilläggspension enligt 19 kap. I*· 

1 länsyn skall ej heller tagas till lön eller annan ersättning frän främmande 

makts härvarande beskickning eller lönade konsulat eller friin arbetsgivare. 

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

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

medborgare eller den som utan att vara svensk medborgare är bosatt i riket. 

såframt utliindsk beskickning hiir i riket enligt av riksförsiikringsverket 

godtagen förbindelse har att svara för avgift till försäkringen för tilläggspen

sion enligt 19 kap. l ~. 

Den som åtagit sig förhindelse enligt tredje eller tjiirdc stycket skall anses 

såsom arbetsgivare. 

18 kap. 

5 * 
Allmän försäkringskassa må ej utan stöd av särskilt lagstadgande bedriva 

annan verksamhet än som angives i denna lag eller i bestämmelser. som 

utfärdats med stöd av densamma. 

I den man regeringen sa förordnar. är allmän försäkringskassa pliktig att 

biträda vid handhavandet av annan verksamhet ävensom att tillställa 

socialregister behövliga uppgifter. 

Allmän försäkringskassa skall tillhandaga statlig eller kommunal myndig

het. försäkringsinrättning samt arbetsgivare med yttranden och upplysning

ar, i den mån hinder enligt lag eller författning ej möter samt mera betydande 

olägenhet ej diirigenom uppkommer för kassan. Myndighet. som handhar 

arbetslöshetsförsäkring. eller lokalt organ som i l bp. 2 ~ sägs mä e.i av 

allmän försäkringskassa förvägras begärt biträde. 
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N11ra1wlllc ~rcl<'lse 

JO 

Fiireslagl'll ~vdclse 

I den mån regeringen stl förcskri-

1·er giiller besliimme/serna om arkii· 

hos statlig my11digl1ct iiven arki1· hos 

a//miin11a fiirsiikri11gskassc1r. 

19 kap. 

1 *' 
Arbetsgivare skall enligt vad nedan sägs för varje ar erlägga socialförsäk-

ringsavgift till sjukförsäkringen. folkpensioneringen och försäkringen för 

tiföggspension. 

Avgift till sjukförsäkringen och till folkpensioneringen utgiir ~1 summan av 

vad arbc:tsgivarcn under i\ret till arbetstagare hos honom i penningar eller 

naturaförmfmcr i form av kost. bostad eller bil utgivit s~1som lön eller. där fall 

som avses i 3 kap. 2 ~ andra stycket sista punkten är för handen. annan 

ersättning för utfört arbete. 

Avgift till försilkringcn för tilläggspension utgår [1 summan av vad 

arbetsgivaren under äret till arbetstagare hos honom i penningar eller 

naturaförmåner i form av kost, bostad eller bil utgivit såsom lön eller. där fall 

som avses i 11 kap. 2 * andra stycket är för handen. annan ersättning för 

utfört arbete. sedan frän nämnda summa dragits ett belopp motsvarande det 

vid årets ingång gällande basbeloppet multiplicerat med det beräknade 

genomsnittliga antalet arbetstagare hos arbetsgivaren under ;lret. Härvid 

skall arbetstagare. som under hela iiret varit anställd med full arbetstid. 

riiknas såsom en arbetstagare och arbetstag<!rc. som under året varit anställd 

i mindre omfattning. medräknas i motsvarande mån. Det antal arbetstimmar 

per ar som i allmänhet skall anses motsvara full arbetstid fastställes av 

regeringen efter förslag av riksförsiikringsverket. Genomsnittliga antalet 

arbetstagare beriiknas med en decimal. Om särskilda skäl föranleda därtill. 

må avgift beräknas pä sätt som avviker friin vad nu stadgats men som giver i 

huvudsak samma resultat. 
Vid beräkning av avgift enligt denna paragraf skall hänsyn icke tagas till 

arbetstagare. vars lön under året ej uppgått till femhundra kronor. Vad gäller 

sjukförsäkringen och folkpensioneringen skall vidare hortses från arbetsta

gare. som icke är obligatoriskt försäkrad enligt lagen (1976:380) om 

arbetsskadeförsäkring. eller. där fråga är om arbete som utförts för annans 

riikning utan att anställning förelegat, frän arbetstagare som varit bosatt 

utomlands och utfön arbetet utom riket. Såvitt angår försäkringen för 

tilliiggspension skall hänsyn icke tagas till arbetstagares lön eller ersättning i 

vad den för är räknat överstiger sju och en halv gånger det vid årets ingång 

gällande basbeloppet. Såvitt angår försiikringen för tilliiggspension skall 

'Senaste lydelse 1979:650. 
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Nuvarande ~vdelsc Fiireslagcn ~vdclse 

vidare bortses från arbetstagare. som vid f1rcts ing[mg uppnått sextiofem {1rs 

ålder. så ock fr{m arbetstagare i fall d{1 lön eller annan ersättning till honom 

antingen enligt 11 kap. 2 * tredje eller fjiirde stycket icke räknas såsom 

inkomst av anställning eller. om arbetstagaren icke är svensk medhorgare 

och ej heller är bosatt härstiides. avser arbete utom riket. 

Avgift erlägges icke för arbetstagares lön vid sjukdom eller ledighet för 

v{ird av barn eller med anledning av harns födelse till den del lönen motsvarar 

sjukpenning eller för~ildrapcnning, som arbetsgivare iiger uppbära enligt 3 

kap. 16 *eller 4 kap. 12 *·Avgift erlägges ej heller för lön som arbetsgivare 

utgivit till barn för arbete utfört i hans förviirvsverksamhet i de fall avdrag för 

lönen ej får ske vid inkomsttaxeringen eller för ersättning för vilken 

bevillningsavgift erlagts enligt lagen ( 1908: 128 s. I) om bevillningsavgifter för 

särskilda förmåner och rättigheter. 

Bidrag som avses i 11 kap. 2 * 

första stycket m) skall vid beräkning 

av avgift enligt denna paragraf anses 

som lön. Den som utgivit bidraget 

skall anses som arbetsgivare. Vid 

beräkning a:v avgift till försäkringen 

för tilläggspension skall den som 

uppburit bidraget anses som arhets

tagare, som under hela året varit 

anställd med full arbetstid. 

Den som har 11tgivit ett bidrag som 

avses i 11 kap. 2 * första stycket m) 

skall erlägga at•gift till försiikringen 

för tilläggspension som om bidraget 

hade wgjort lön ji·ån honom som 

arbetsgivare. Vid beräkningen av 

avgiften skall den som fått bidraget 

anses som en arbetstagare som under 

hela året varit anställd med full 

arbetstid. 

20 kap. 

10 *" 
Allmän försäkringskassa skall ändra beslut i ärende angående försäkring 

enligt denna lag. som har fattats av kassan och ej har prövats av 

försäkringsrätt. 

I. om beslutet på grund av skrivfel. räknefel eller annat sådant förbise

ende innehåller uppenbar oriktighet. 

2. om beslutet har blivit oriktigt på grund av att det har fattats på 

uppenbart felaktigt eller ofullständigt underlag. 

3. om beslutet har blivit oriktigt på grund av uppenbart felaktig 

rättstillämpning eller a;man liknande orsak. 

Ändring får underlåtas om den oriktighet som vidlåder beslutet är av ringa 

betydelse. 

Beslut får ej ändras till försiikrads nackdel såvitt giiller förmån som har 

förfallit till betalning och ej heller i annat fall om synnerliga skäl äro 

däremot. 

Fråga om ändring enligt denna paragraf för ej tagas upp sedan mer än tv~! f1r 

6 Senaste lydi:lse 1978:30. 
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Nuvarande zvdelsc Föreslagen lydelse 

förflutit frfö1 den dag di1 beslutet meddelades. Ändring far dock ske iiven 

efter utg<'mgen av denna tid. om det först diireftcr har kommit fram att 

beslutet har fattats på uppenbart felaktigt eller ofullstiindigt underlag eller 

om annat synnerligt skäl föreligger. 

Bestämmelserna i jårsra-fjärde 

styckena ha 111ots1·arande tilliimpning 

på beslut som har övcrprö1•ats m• 

försiikringsdo111stol. Diirvid skall 

fråga om iindring bedömas m· den 

domstol som senast har pröwil 

millct. 

1H7 

Besvärshandling skall tillställas den myndighet som meddelat beslutet. 

Den omständigheten all besvärs

handlingen rillstiillts den domstol, 

som har all pröl'{/ besvären, riksför

säkringsverket eller allmän försäk

ringskassa wgar ej hinder för besvä

rens upptagande till prövning. diirest 

handlingen inkommit före besviirsti

dens Lllgång. 

Har besvärshandlingen före be

Sl'ärstidens utgång kommit in till en 

försiikringsdomstol, riksförsäkrings

verket eller rn allmän försäkrings

kassa, som ej iir räll myndighet enligt 

första st.vcket. skall hesvärshand/ing

en översändas till den rälta myndig

heten och anses inkommen i riill 

tid. 

Vid besvär över beslut i mål eller ärende angående försiikring enligt denna 

lag skall besvärshandlingen vara inkommen inom tv{1 månader från den dag 

då klaganden erhöll del av beslutet eller. om besvären anförts av 

riksförsäkringsverket. inom två månader från den dag d[i beslutet medde-

lades. 

Allmän försäkringskassa~. riksförsäkringsverkets och försäkringsrätts 

beslut lända till omedelbar efterrättelse, om ej annat föreskrivits i beslutet 

eller bestämmes av domstol som har att pröva beslutet. 

22 kap. 

Genom frivilliga avgifter skall för

säkrad under de förlllsättningar och 

på de 1•i/lkor regeringen bestiimma 

kunna hos riksf örsäkringsverket för

siikra sig för erhällande av pension. 

7 Senaste lydelse 1978:30. 

H 
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Nul'arand(' lrdl'lsc Fiircs/ag('n lwtelsc 

HH 
Försäkringstekniska grunder för 

den frivilliga pmsionsförsäkringen 

fastställas av regaingcn. 1·an·id 

/Jestämme/sema i 26./ ~ 1 mom. lagen 

om försäkringsrörl'l.1·e skola äga till

lämpning. 

De erlagda a1•gifterna ingå till en 

fond, benämnd f o 11 den f ii r d <' n 

fri vi 11 i g a p e 11.1 i o n sfö r s ä k -

ringen , vilken förvaltas och an

vändes enligt grunder som riksdagen 

faststiiller särskilt. 

Om regelbundet återkommande 

försäkringsteknisk undersökning av 

den frivilliga pensionsförsäkringen 

förordnar regeringen. 

Denna lag träder i kraft. såvitt avser 3 kap. 5 och 15 **· 11 kap. 2 ~- 18 kap. 

5 *. 19 kap. I §samt 20 kap. 10 och 13 §*. två veckor efter den dag. då lagen 

enligt uppgift på den utkommit fnln trycket i Svensk författningssamling och i 

övrigt den l januari 1981. 

De nya bestämmelserna i 11 kap. 2 § tillämpas första gången vid 

beräkningen av pensionsgrundande inkomster för ar 1980. 

De nya bestämmelserna i 19 kap. 1 § tillämpas första gimgen pil 

arbetsgivaravgifter för utgiftsiiret 1980. 

De tidigare bestämmelserna i 22 kap. om frivillig pensionsförsäkring skall 

alltjämt gälla för försäkring på grund av avgift som har erlagts före utgången 

av år 1980. 

'Senaste lyd~lse 1979:127. 
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3 Förslag till 
Lag om ändring i upphördslagen (1953:272) 

1 liirigcnom föreskrivs att 1 §. 27 *I mom. och 49 *I mom. upphördslagen 

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

N111•an111de lydelse 

Med skatt förstås i denna lag, där 

icke annat angives. statlig inkomst

skatt. statlig förmögenhetsskatt. ut

skiftningsskatt. ersättningsskatt. 

kommunal inkomstskatt. landstings

medcl. skogsvårdsavgifter. sådana 

socialförsiikringsavgifter till folk

pensioneringen och tilläggspen

sionsavgifter som avses i 19 kap. 3 * 
lagen om allmän försäkring. sjukför

s~ikringsavgifter enligt 19 kap. 2 ~ 

sistnämnda lag. arbetsskadeförsiik

ringsavgiftcr enligt 7 kap. 2 § tredje 

stycket lagen ( 1976:380) om arbets

skadeförsäkring. delpensionsförsäk

ringsavgifter enligt 21 § andra styck

et lagen (1979:84) om delpensions

försäkring. socialavgifter enligt 16 * 
lagen ( 1976:381) om barnomsorg. 

sådana arbetsgivaravgifter enligt la

gen om uppbörd av 1·issa avgiFer 

enligt lagen om allmän försäkring, 

m. m .. avgifter enligt lagen om all

män arbetsgivaravgift och enligt 

lagen om avgift för ~jöfolks pensione-

ring vilka icke uppbäras Il\' riksför-

säkringsverket, skattetillägg eller 

förseningsavgift enligt taxeringsla-

gcn. ävensom annuitet å avdiknings-

lån. 

Föreslagen lrdelsc 

Med skatt först~is i denna lag. där 

icke annat angives. statlig inkomst

skatt. statlig förmögenhetsskatt. ut

skiltningsskatt. ersättningsskatt. 

kommunal inkomstskatt, landstings

medel. skogsv~1rdsavgifter. s~1dana 

socialförsäkringsavgifter till folk

pensioneringen och tilläggspen

sionsavgifter som avses i 19 kap. 3 ~ 

lagen (1962:381) om allmän försäk

ring. sjukförsiikringsavgifter enligt 

19 kap. 2 ~ sistniimnda lag. arhets

skadeförsäkringsavgiftcr enligt 7 

kap. 2 ~ tredje stycket lagen 

( 1976:380) om arbetsskadeförsäk-

ring. delpensionsförsäkringsavgifter 

enligt 21 ~ andra stycket lagen 

(1979:84) om delpensionsförsäk

ring. socialavgifter enligt 16 * lagen 

(1976:3Rl) om barnomsorg. skatte

tillägg eller förseningsavgift enligt 

taxcringslagen. ävensom annuitet {1 

avdiknings!ån. 

Regeringen må. om särskilda omständigheter därtill föranleda. föreskriva 

att i samband med uppbörden av skatt må uppbäras jämväl annan avgift än 

sådan som i första stycket sägs. I far dylik föreskrift meddelats skall. där icke 

annat angivits. vad i denna lag stadgas ang[1ende skatt äga motsvarande 

tillämpning beträffande avgift som med föreskriften avses. 

1 Lagen omtryckt 1972:75. St:nask lydelse av lagens ruhrik 1974:771. 
2 Scnastt: lydelse 1979:~61. 
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Nul'arandc ~wlclsc Föreslagen ~wle/se 

2H 
mo m . .1 Vid debitering av slutlig skatt skall iakttagas: 

att för skattskyldiga. som avses i 10 *I mom. lagt:n ( 1947:576) om statlig 

inkomstskatt, sådan skatt uträknas med tilliimpning av det procenttal av 

grundbeloppet. som har fastställts att gälla for den preliminära skatt. vilken 

skall avriiknas mot den slutliga skatten: 

att kommunal inkomstskatt uträknas med ledning av den skattesats som 

för inkomståret gäller i beskattning.sorten: 

att kommunal inkomstskatt uträknas i en post. varvid skattebeloppet vid 

öretal över 50 avrundas uppåt och vid annat öretal avrundas nedfö till helt 

krontal: 

att skogsvårdsavgift uträknas enligt bestiimmelscrna i I *lagen ( 1946:324) 

om skogsvårdsavgift: 

att tilläggspensionsavgift uträknas med tilliimpning av den för inkomståret 

fastställda procentsatsen för avgiftsuttaget. varvid öretal bortfaller: 

att kommunal inkomstskatt debiteras med belopp som har uträknats av 

lokal skattemyndighet i det fögderi där beskattningsortcn är belägen: 

att i 1 § nämnd sjukförsäkringsavgift debiteras enligt 19 kap. lagen 

(1962:381) om allmän försäkring pil grundval av uppgifter om försäkrings

förhållanden som lämnas av allmän försäkringskassa; 

att socialförsäkringsavgift till folkpensioneringen s{1vitt gäller person med 

inkomst av annat förvärvsarbete än anställning debiteras med tillämpning av 

bestämmelserna i 11 kap. 4 § samt 19 kap. 3 och 4 a §* lagen om allmän 

försäkring: 

att i 1 § nämnd arbetsskadeförsäkringsavgift debiteras med ledning av 

bestämmelserna i 7 kap. 2 § tredje stycket lagen ( 1976:380) om arbetsska

deförsäkring; 

att i 1 § nämnd delpensionsförsäkringsavgift debiteras med ledning av 

bestämmelserna i 21 § andra stycket lagen (1979:84) om delpensionsförsäk

ring; 

att i I §nämnd socialavgift debite

ras med ledning av bestämmelserna i 

16 § lagen (1976:381) om barnom

sorg; 

att i I * nämnda arbetsgivarm·gif

ter debiteras i en gemensam post; 

samt 

att i l ~nämnd sociabvgift debite

ras med ledning av hestämmclserna i 

16 § lagen ( 1976:381) om barnom-

sorg: samt 

att i I § nämnd annuitet eller, om skattskyldig har att erlägga flera 

annuiteter. summan av de~sa påförs i helt antal kronor. varvid öret al 

bortfaller. 

.1 Senaste lydelse 1979:4R9. 
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N11w11"a11dc lvde/se f 'iire.s/agen ~vdd.1c 

4lJ * 
I mo m . 4 Sbttskyldig for av den lokala skattemyndigheten beviljas 

anstånd med inbetalning av skatt. kvarskatteavgift eller ränta. 

I) om taxeringsintendentcn har anfört besvär över taxeringen med 

yrkande om ändring till den skattskyldiges förmt111: till det belopp som 

betingas hiirav. 

2) om den skattskyldige har anfört besviir över taxeringsnämndens beslut 

om taxering och taxeringsinkndenten helt eller delvis har tillstyrkt hesviiren 

eller ansökan om anst<'\nd eller det - utan att yttrande har inhiimtats frän 

taxeringsintendcnten - kan med skiil anta~ att bcsviiren kommer att bifallas 

helt eller delvis: till det belopp som betingas hiirav. 

3) om den skattskyldige har anfört besviir över länsriitts eller kammarrätts 

beslut om taxering och taxeringsintendentcn helt eller delvis har tillstyrkt 

besvären eller ansökan om anstitnd: till det belopp som betingas h~irav, 

4) om taxeringen har blivit oriktig på grund av felriikning. felskrivning 

eller annat uppenbart förbiseende: till det belopp som betingas av 

förbiseendet. 

5) om den skattskyldige har taxerats pa mer än en ort för samma inkomst. 

garantibelopp för fastighet eller förmögenhet: till det belopp som svarar mot 

ettdera av eller biida de skattebelopp som har påförts med anledning av 

taxeringen. 

6) om avgiftsunderlag för egenav

gift som avses i anvisningarna till 

41 b § kommunalskattelagen ( 1928: 

370) eller al'giftsunderlag för avgiji 

enligt 17 -~ lagen ( 1959:552) om upp

börd av 1·issa avgifter enligt lagrn om 

allmän försäkring, m. m., har be

stämts till för högt belopp: till det 

belopp som betingas av fclaktighe-

ten, 

6) om avgiftsunderlag för egenav

gift som avses i anvisningarna till 

41 b § kommunalskattclagen (1928: 

370) har bestämts till för högt 

belopp: till det belopp som betingas 

av felaktigheten. 

7) om skatt har påförts obehörigen eller med för högt belopp p<'i grund av 

fel vid debiteringen: till det belopp som betingas av felaktigheten i 

debiteringen, 

8) om preliminär skatt. som enligt 27 * 2 mom. skall gottskrivas den 

skattskyldige, kan beräknas överstiga motsvarande slutliga skatt och bli 

avkortad enligt 65 ~ 5amt den skattskyldige inte har erhållit jämkning enligt 

bestiimmelsema i 45 ~ I mom. sista stycket: till si1 stor del av skatten som kan 

antas bli avkortad. 

4 Senaste lydelse 1979:999. 
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1\'11rnramlc lrcldse Fiirl's/agen l\'lle/.w' 

Denna lag träder i kraft tvf1 veckor efter den dag, df1 lagen enligt uppgift på 

den utkommit från trycket i Svensk författningssamling och tilhimpas första 

gängen i fråga om debitering av slutlig skatt pä grund av 1980 års taxering. De 

;ildre bestämmelserna skall tillämpas i frilga om slutlig skatt som debiteras på 

grund av taxering är 1979 eller tidigare år eller eftertaxering för år 1978 eller 

tidigare <°1r. 

Skall enligt lagen ( 1978:434) om upphiivande av lagen ( 1%8:-llll} om 

allm;in arbetsgivaravgift fortfarande crl;iggas egenavgift enligt -I* sistniimn

da lag. tilliimpas uppbördslagcn i dess äldre lydelse. 

2 Riksdagen !979i80. I sam/. Nr 128 
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SOCIALDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

18 

vid regcringssammanträde 

1980-01-24 

Närvarande: statsministern fiilldin. ordförande. och statsrilden Ullsten. 

Bohman. Mundeho. Wikström. Friggeho. Mogi\rd. Söder. Krönnrnrk. 

Burenstam Linder. Johansson. Wirten. Holm. Andersson. Hoo. Winhcrg. 

Danell. Pt:tri 

Fiircdragandc: statsriidet Söder 

Lagrådsremiss om ställföreträdares ansvar för arbetsgivaravgifter 

Gällande bestämmelser 

Arbetsgivaravgifterna till socialforsiikringarna m. 11. ändamäl debiteras 

och uppbärs enligt bestämmelser i lagen ( 1959:552) om uppbörd av vissa 

avgifter enligt lagen om allmän försäkring. m. m. (A VGL). 

Avgifterna beräknas och uppbärs av riksförsäkringsverket. En avgift som 

uppgår till högst I 000 kr. påförs dock normalt i samband med dehiteringen 

av slutlig skatt enligt reglerna i uppbördslagen ( 1953:272). Från dessa senare 

avgifter. s. k. skattedebiterade avgifter. bortses i det följande. 

Under det år som avgifterna avser, det s. k. utgiftsårt:t, skall en 

arbetsgivare betala preliminära avgifter vid sex betalningstillfällen. Den 

preliminära avgiften för ett visst år uppg<h i princip till samma belopp som 

den slutliga avgift som arbetsgivaren debiterades året före utgifts<iret. Den 

preliminära avgiften för utgiftsåret 1980 motsvarar således till storleken den 

slutliga avgiften för utgifts[iret 1978. När den preliminära avgiften bestäms. 

skall dock hänsyn tas till ändringar i de procentsatser som avgifterna utgår 

med och andra ändringar av betydelse i avgiftsbestämmelserna. Efter 

regeringens förordnande skall hänsyn även tas till mer betydande ändringar 

av avgiftsunderlaget som kan antas komma att ske till följd av den allmänna 

löneutvecklingen. Sådana generella förordnanden meddelas varje år. För att 

uppnå en bättre överensstämmelse med den beräknade slutliga avgiften kan 

den preliminära avgiften under vissa förutsättningar s;lväl sänkas som höjas 

genom särskilda beslut om jämkning i enskilda fall. 

Om arbetsgivaren inte tidigare har pMörts någon slutlig avgift. skall den 

preliminära avgiften fastställas särskilt. Därvid gäller att den preliminära 

avgiften skall beräknas sa att den så niira som ri1öjligt kommer att motsvara 

den slutliga avgiften. 
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Riksförsiikringsverket far anmana en arbetsgivare att liimna uppgifter för 

beräkning eller jiimkning av preliminiir avgift. 

För att en nybliven arbehgivare i förekommande fall skall kunna pMöras 

preliminiir avgift har han <ilagts att snarast anmiila till riksfiirsiikringsverkl:'I 

om löneutgifterna för år riiknat överstiger eller kan beriiknas komma att 

överstiga 5 000 kr. 

Överväganden och förslag 

Det nuvarande debiterings- och uppbördssystemet har i flera avseenden 

utsatts för kritik. Det har bl. a. framhiillits att det förhitllandet att den 

preliminära avgiften debiteras pi1 ett tvt1 är gammalt avgiftsunderlag leder till 

att avgiften tas ut med ett belopp som iir mycket för liigt. Oe {1rliga 

förordnandena om uppriikning av avgiftsundcrlaget kan inte helt kompen

sera detta. För ;°tr 1977 har underuttaget beriiknats till ca 5. 7 miljarder kr. 

vilket regleras genom fyllnadsinbetalningar eller föranleder debitering av 

kvarst{1ende avgift. En bidragande orsak till underuttaget torde ocksä vara 

att ansökan om jämkning regelmässigt görs niir avgiftsunderlaget reduceras, 

medan nilgon motsvarande jämkning siillan begiirs niir avgiftsunderlaget 

ökar till följd av att verksamheten exempelvis utvidgas. 

Det bör dock framhållas att riksdagen nyligen har beslutat om en ändring i 

A VGL. som gör det möjligt för riksförsäkringsverket att fastställa den 

preliminära avgiften medelst uppskattning av avgiftsunderlaget i de fall då en 

arbetsgivare inte har lämnat av verket begärda uppgifter (prop. 1979/80:29, 

SfU 9, rskr 102, SFS 1979:1126). 

Det har vidare framh[1llits att en nytillkommande arbetsgivare som 

underlåter att göra anmälan till riksförsäkringsverket kan undandra sig att 

betala preliminiira arbetsgivaravgifter under de första verksamhetsåren. Niir 

sedan avgifter debiteras. i detta fall först i samband med den slutliga 

avgiftsdebiteringen, är företaget inte siillan upplöst eller utan tillgångar. 

Det har också framhållits som en allvarlig brist i de nuvarande bestäm

melserna i A VGL att de inte, på motsvarande siitt som gäller bl. a. enligt 

77 a * uppbördslagen och 48 a *lagen ( 1968:430) om mervärdeskatt. gör det 

möjligt att ålägga en försumlig ställföreträdare för arbetsgivaren betalnings

skyldighet för obetalda arbetsgivaravgifter. I detta sammanhang vill jag 

redovisa utvecklingen av de restförda arbetsgivaravgifterna under de senaste 

åren. Vid årsskiftet 1977178 utestod ca 600 milj. kr. i obetalda arbetsgivar

avgifter medan motsvarande belopp vid årsskiftet 1978179 var ca I 000 milj. 

kr. och vid årsskiftet 1979/80 beräknas vara 1 500 milj. kr. 

Det finns möjlighet att utan att avvakta en revision av hela avgiftssystemet 

omedelbart införa bestämmelser om ställföreträdaransvar för arbetsgivarav

gifterna i enlighet med vad som redan gäller i fråga om bl. a. inkomstskatt 
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och mcrviirdeskatt enligt regler i uppblirdslagen och merv~irdeskattdagcn. 

Ja)! kommer diirför i dl'l följande att liigga fram forsla)! om regler för ett 

siidant ansvar för ej erlagda arbetsgivaravgifter. 

Ansvaret innebiir enligt uppbiirdslagen att den som i egenskap av 

företriidan: för en juridisk person har vcrkstiillt källskatteavdrag. men 

upps[1tligen eller av grov oaktsamhet har underlt1tit att betala det inneh[1llna 

belnppet i riitt tid och ordning. iir solidariskt betalningsskyldig med den 

juridiska personen för skattebeloppet jiimk restavgift. Pii samma siitt iir en 

förctriidare för en juridisk person. om han uppst1tligen eller av grov 

oaktsamhet har underli'ttit att betala in merviirdeskatl, solidariskt betalnings

skyldig med den juridiska personen for skattebeloppet och restavgiften enligt 

merviirdeskattelagen. En ställföretriidare som har fullgjort sin betalnings

skyldighet har regressrätt mot den juridiska personen. Talan om att {11iigga 

betalningsskyldighet förs vid allmiin domstol. Indrivning f:ir göras hos den 

som har ålagts betalningsskyldighet i samma ordning som gäller för restförd 

skatt. Indrivningen får ske genom införsel enligt införsellagen ( 1968:621 ). 

Bestämmelserna i 77 a * uppbördslagen har gällt sedan iir 1968 och 

hest~immelserna i 48 a ~ mervärdeskattclagen sedan år l974. Den allmänna 

uppfattningen är att de verksamt har bidragit till en förbättring av uppbörden 

av skattemedel. Bcstiimmelserna innebär nämligen att den som har ett 

avgörande inOytande iiver ett företags dispositioner inte skall kunna 

undandra sig sitt betalningsansvar mot det allmänna genom en formell 

holagsbildning. Sin egentliga betydelse har bestämmelserna i fr;lga om s. k. 

fåmansbolag. Det har [1 andra sidan framhållits. alt det solidariska anvarct 

för betalningen av kiillskatt och mervärdeskatt har fiitt menliga [1terverk

ningar på uppbörden av arbetsgivaravgifter. där ställföretriidaransvaret inte 

finns. Som har framgått av vad jag här har anfört. har storleken av de 

utestäende oredovisade arbetsgivaravgifterna iikat kraftigt under senare ilr. 

En anledning till detta kan vara att vissa arbetsgivare i iikad utstriickning 

skaffar sig otillbörlig kredit genom att underlåta att betala arbetsgivaravgif

ter. Jag ser detta som en allvarlig brist i uppbördssystemct. Enligt min 

mening bör det diirför införas en solidarisk ansvarighet också beträffande 

arbetsgivaravgifterna i iiverensstämmelse med vad som gäller enligt 77 a ~ 

uppbördslagen och 48 a * merviirdeskattelagen. 

Uestiimmclserna bör i enlighet hiirrned ha den innebörden att den som 

företräder en juridisk pers(lll och som uppsiitligen eller av grov oaktsamhet 

har underlåtit att betala påförd arbetsgivaravgift i riitt tid och ordning är 

solidariskt ansvarig med den juridiska personen för arbetsgivaravgiften 

jämte restavgift. Belopp som stiillföretriidaren i enlighet härmed har [llagts 

att betala bör kunna drivas in genom införsel enligt införsellagen (I %8:621 ). 

Jag förordar att bestämmelser om detta tas in i en ny 30 a * i A VGL. 

Bestämmelserna bör utformas i niira anslutning till de bestiimmclscr pii 

skatteomddet som jag har redovisat. 
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Bestämmelserna hör triida i kraft den I juli l 9Xll. De skall till~irnpas pi1 

såväl preliminiira som kvarst{1endc och tillkommande avgifter som förfaller 

till hetalning efter den dagen. Detta innehiir för avgifterna fiir iir 1980 att det 

solidariska ansvaret kommer att gälla fiir de preliminiira av!!iftcr som skall 

erläggas under upphördsterminerna andra halväret 1980. Vidare kommer 

ansvaret att gälla de kvarstaende av!!iftcrna. dvs. skillnaden mellan de slutligt 

och preliminiirt debiterade avgifterna. För preliminiirt debiterade avgifter 

som skulle ha erlagts under första halv{1ret 1980 men inte har erlagts. liksom 

för andra obetalda avgifter som skulle ha erla!!ts före ikrafttriidandet. 

kommer cHiremot det solidariska ansvaret inte att giilla. 

Hemställan 

Jag hemställer att lagrådets yttrande inhiimtas över ett inom socialckpar

tementet uppriittat förslag till lag om ändring i lagen ( 1959:552) om uppbörd 

av vissa avgifto:r enligt lagen om allmän försiikring. m. m. 

Beslut 

Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemställan. 

3 Riksdagen 1979180. I sam/. Nr 128 
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Bilaga 

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

Härigenom föreskrivs att i lagen (1959:552) om uppbörd av vissa avgifter 

enligt lagen om allmän försäkring, m. m. 1 skall införas en ny paragraf, 30 a ~. 

av nedan angivna lydelse. 

Nu1•arande lydelse 

1 Lagen omtryckt 1974:938. 
Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:938. 

Föreslagen lydelse 

30 a .~ 

Har någon, som företrädare för 

juridisk person som är arbetsgivare, 

uppsåtligen eller OI' grov oaktsamhet 

underlåtit att betala in arbetsgivarav

gift i rätt tid och ordning, är han 

tillsammans med den juridiska perso

nen ansvarig för avgiftsbeloppet och 

den restavgift som belöper på detta. 

Betalningsskyldigheten får jämkas 

eller efterges om det föreligger sär

skilda skäl. 

Talan om att ålägga betalnings

skyldighet enligt första stycket skall 

föras vid allmän domstol. Talan får 

inte väckas och åtgärd för indrivning 

får ime vidtas sedan arbetsgivarens 

ansvarighet för avgiftsbeloppet har 

bortfallit på grund av preskription. 

En dom på betalningsskyldighet får 

dock verkställas inom två år från 

utgången av det kalenderår då domen 

vann laga kraft. Hos den som har 

blivit ålagd betalningsskyldighet får 

indrivning ske i samma ordning som 

gäller för arbetsgi1•aravgift. Därvid 

får införsel äga rum enligt införsel/a

gen (1968:621). 

Den som har jilllgjort betalnings

skyldighet för arbetsgivaravgift eller 

restavgift enligt första stycket får söka 
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Nuvarande lydelse Fiireslagen lydelse 

heloppt!I åter m· dm juridiska per

sonen. Diirl'id tilliimpas hestii111111el

serna i 76 ~ upphiirdslagrn (1953:-

272). 

Denna lag träder i kraft den I juli 1980. 

Bestämmelserna gäller inte i fråga om arhetsgivaravgift som förfaller till 

betalning före den l juli 1980. 



Prop. 1979/80: 128 

LAGRÅDET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid sammantrii1..k 

1980-02-07 

Närvarande: f. d. justitied1ckt Petren. rcg1..·ringsrt1dct Hilding. justiticr{1dct 

Viingby. 

Enli1,!t protokoll vid rcgeringssammantriide den 2--l januari 1980 har 

regeringen pi1 hemstiillan av statsddct nch chefen fiir socialdepartementet 

Söder beslutat inhiimta lagriidcts yttrande iivcr förslag till lag om iindring i 

lagen ( l lJ5lJ:552) l>m uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om allmiin 

fi>rsiikring. m. m. 

Hirslaget har föredragits inför lagr{1det av hovriittsassessorn .Jan Nord

lund. 

Förslaget föranleder följande yttrande av /11gräde1: 

Genom förslaget införs ett ställföreträdareansvar for socialförsiikringsav

gifter och vissa andra arhetsgivarcavgifter. som dct :iligger juridisk person att 

betala. Cienomförs förslaget. sker en anpassning till vad som giiller i fråga om 

skatteavdrag fdin arbetstagares lön och merviirdeskatt. Häremot har 

lagrädet inte nägot att erinra. Lagriickt utgiir därvid frtm att bestämmelsen 

om att betalningsskyldigheten far Fimkas eller efterges. om det föreligger 

siirskilda skäl. avses skola tillämpas med ledning av den praxis som högsta 

domst\1len utvecklat vid tillämpningen av motsvarande hestiimmelse i 77 a ~ 

uppbördslagen (1953:272). 

Det förtjänar dock anmiirkas. att likformigheten mellan de olika aktuella 

regleringarna ej är fullständig. En skillnad iir att uppbördslagen och 

merviirdeskattclagcn (I %8A30) innehiHlcr vissa generella regler om införsel 

för indrivning av skatter som diir avses. medan motwarande bestiimmelser 

saknas i förevarande lag. I det remitterade förslaget föreslås en specialregel 

om införsel för indrivning hos den som blivit iilagd hetalningsskyldight:t 

enligt förslaget. Om någon har sin huvudsakliga inkomst som anställd men 

driver viss egen verksamhet vid sidan diirav och avlönar hitriide samt inte 

betalar in arbetsgivarcavgiftcr för denne. kan han enligt förslaget till följd av 

stiillföreträdarcansvaret drabbas av införsel. om han driver den siirskilda 

verksamheten i ho lagsform. Gör han det inte. kan diiremot inte införsel ske 

för de avgifter som det åligger honom att betala i egenskap av arbetsgivare. 

Önskviirt iir dock att regleringen genomförs konsekvent. Detta kan ske pii si1 

siitt att - i stiillet för den föreslagna sista meningen i 30 a ~--i 30 ~förevarande 

lag införs en generell regel om införsel för indrivning aY avgifter varom iir 

fr[1ga i lagen. förslagsvis i ett andra stycke med lvdclsc: ""Införsel enligt 

införsellagen (I %8:621) får äga rum vid indrivning av avgifter som avses i I ~ 
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denna lag." Vidtages denna iindring erfordras. att lagens ingress jiimkas och 

tillika anger att JO* erhMlt'r iimlrad lydelse. 

Det iir iinskviirt att de föreslagna bestiimmelserna och hestiimmdserna i 

77 a * uppbördslagen och 48 a * merviirdeskattelagen crhäller en s{1 enhetlig 

avfattning som möjligt. Vi~sa avvikelser frfo de iildre bestiimmclserna har 

skett i förslaget, ehuru dessas utformning framst~ir som tydligare. Sföunda 

har. vid jiimförelsl~ med uppbördslagen. uttrycket '"den som fi.iretriider 

arbetsgivare. som iir juridisk person." utbytts mot "ni1gon. som företrädare 

för juridisk persern som är arbetsgivare ... trots att den förra lydelsen är att 

föredra, eftersom det centrala för tanken iir att vederbörande fiiretriicler en 

arbetsgivare som har att betala vissa avgifter. Ski.:r en anpassning till den 

iildre lydelsen, bör i sista stycket orden "den juridiska personen" ersättas 

med uttrycket "arbetsgivaren". I första stycket första meningen iir vidare 

inni.:biirden av begreppet '"ansvarig" oklar. Det hör utbytas mot ordet 

"'betalningsskyldig". som används i 77 a ~ uppbiirdslagcn. Även i andra 

hiinseenclen är en spd1klig utformning i niirmare överensstiimmelse med 

77 a * uppbördslagi.:n att föredra. 

Viingbv ville för sin del ytterligare anföra: 

Likformigheten mellan de olika regleringar som iir aktuella - betriiffande 

skatteavdrag. mervärdeskatt och socialförsiikringsavgiftcr - kan otvivelak

tigt drivas längre iin som skett i det remitterade förslaget och önskemål om 

enhetlighet i lagstiftningen kan tala för att så sker. För ställföreträdare som 

uppsi1tligt eller av grov oaktsamhet underlfiter att inbetala socialförsäkrings

avgifter inträder - i likhet med vad som giiller i fr{1ga om merviirdeskatt men 

till skillnad från vad som gäller i fråga om skatteavdrag för arbetstagare - inte 

något straff ansvar. Hiirav följer bl. a .. att talan mot ställföreträdare om 

betalningsskyldighet för socialförsäkringsavgifter inte kan föras av i\klagare i 

brottmi\lsprocess. siisom ofta sker i fdga om skatteavdrag. I tvistemtil kan 

möjligen uppstå vissa svärigheter att samordna statens talan i fraga om 

soeialförsiikringsavgifter med motsvarande talan beträffande skatteavdrag. 

med tanke pä de olika myndigheter som iir berörda. Den föreslagna 

reformen torde emellertid kunna ses som ett steg på viigen mot en mer 

fullständig samordning. 
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SOCIALDEPARTEMENTET 
Utdrag 

PROTOKOLL 

26 

vid regcringssammantriide 

I 980-02-28 

Närvarande: statsm1111stern Fälldin. ordförande, och statsraden Ullstcn, 

Bohman, Mundebo. Mogård. Dahlgren. Åsling. Söder, Krönmark, Buren

stam Linder, Johansson. Wirten. Holm, Andersson. Boo. Winberg. 

Adelsohn. Danell, Petri 

Föredragande: statsrådet Söder 

Proposition om ställföreträdares ansvar för arbetsgivaravgifter samt 
avveckling av den frivilliga pensionsförsäkringen, m. m. 

1 Inledning 

Vid regeringssammanträde den 24 januari 1980 fattades beslut att inhämta 

lagrådets yttrande över ett förslag till lag om ändring i lagen ( 1959:552) om 

uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om allmän försäkring, m. m. (A VGL). 
Förslaget avsåg införande av ett ställföreträdaransvar för juridiska personers 

arbetsgivaravgifter i likhet med vad som redan gäller i fråga om innehållen 

preliminär A-skatt och mervärdeskatt. Jag kommer att i det följande anmäla 

lagrådets yttrande över förslaget. 

I anslutning till förslaget vill jag ta upp vissa andra avgiftsfrågor. Det gäller 

dels frågan om den debitering av arbetsgivaravgifter som nu sker på 

skattsedel skall upphöra och ersättas av ett enhetligt system med avgiftsde

bitering på särskild räkning. dels frågan om skyldigheten att erlägga 

arbetsgivaravgift för vissa konstnärsbidrag. 

Vidare tar jag upp några frågor inom den allmänna försäkringen. som rör 

den frivilliga pensionsförsäkringen. sjukpenning m. m. under yrkesinriktad 

rehabilitering resp. militär grundutbildning för kvinnor och slutligen det nya 

besvärsförfarandet för socialförsäkringsärendcn. 

2 Anmälan av lagrådets yttrande 

Föredraganden redogör för lagrådets yttrande och anför. 

Lagrådet har inte haft något att erinra mot de skäl som ligger till grund för 
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att införa ett ställföretriidaransvar för socialförsäkringsavgifter och andra 

arbetsgivaravgifter. 

Lagrådet har dock framhållit att den föreslagna regleringen - med en 

specialregel om indrivning genom införsd endast i de fall då sHillföreträdar

ansvarct aktualiseras - är mer begränsad än den generella införselmöjlighet 

som står till buds enligt uppbördslagen och mervärdeskattelagen. Lagrådet 

har pekat p{1 att den föreslagna införselregeln i vissa fall skulle kunna leda till 

olika resultat beroende på i vilken företagsform den försumlige arbetsgiva

rens rörelse har bedrivits. För att uppnå en konsekvent reglering anvisar 

lagrådet en lösning som innebär att i A YGL förs in en generell regel om 

införsel för indrivning av de avgifter som avses i lagen. 

Jag ansluter mig till lagrådets uppfattning att i A VGL bör föras in en 

generell regel om indrivning genom införsel. Regeln kommer. förutom i de 

fall då ställföreträdaransvaret aktualiseras, att få betydelse då arbetsgivaren 

har inkomst som anställd. Införsel kan då ske i lönen. Detta torde närmast bli 

aktuellt då någon vid sidan av en anställning driver annan verksamhet med 

egna anställda eller anlitar uppdragstagare för att utföra uppdrag under 

sådana former att skyldighet att erlägga arbetsgivaravgifter uppkommer för 

uppdragsgivaren. Även om dessa fall är tämligen sällsynta finns det ingen 

anledning att begränsa införselmöjligheterna jämfört med vad som gäller 

beträffande innehållen preliminärskatt och mervärdeskatt. 

Den generella regeln bör som lagrådet föreslagit föras in som ett nytt andra 

stycke i 30 § A VGL. 

De av lagrådet gjorda påpekandena av språklig karaktär bör föranleda 

vissa justeringar av författningstexten. 

3 Övergång till ett enhetligt system för debitering av arbetsgivarav
gifter 

Arbetsgivaravgifterna till socialförsäkringarna m. fl. ändamål beräknas 

och uppbärs i princip av riksförsäkringsvcrkct efter debitering på särskild 

räkning från verket. Vid sådan debitering, s. k. räkningsdebitering, debite

ras arbetsgivaravgiften dels som en preliminär avgift. dels som en slutlig 

avgift. Den preliminära avgiften erläggs av arbetsgivarna vid sex särskilda 

betalningstillfällen under utgiftsåret. Sedan den slutliga avgiften beräknats 

erlägger arbetsgivaren i förekommande fall s. k. kvarstående avgift, som 

betalas vid ett eller två tillfällen under andra året efter utgiftsåret. 

Avgift som uppgår till högst 1 000 kr. påförs dock - med vissa undantag- i 

samband med debiteringen av slutlig skatt enligt reglerna i uppbördslagen 

(1953:272), s. k. skattedebiterade avgifter. Vid skattedebitering uttas inga 

preliminära avgifter. 

Till följd av att den nämnda beloppsgränsen legat fast oavsett tillkomsten 

av nya arbetsgivaravgifter, höjda avgiftsuttag, ändrade regler för beräkning 

av avgiftsunderlagen samt den allmänna löneutvecklingen har antalet 
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skattedebiterade arbetsgivare dterhand minskat viisentligt. Likasä har den 

andel av det totala avgiftsbeloppet som tas in genom skattcdebitcring sjunkit. 

Är 1960 skattedebiterades 275 000 arbetsgivare. dvs. 79 ')I- av det totala 

antalet. Fiir är 1978 beräknas antalet till 19 000 och andelen av totalantalet 

till 8 '~L Den sammanlagda avgiftssumman som pMiirs som slutlig skatt har 

minskat fri\.n 5 r.:; av den totala avgiftssumman f1r 196\l till 0.015 ':·( hr 

1979. 

l samband med den omläggning av debiteringssystemct som genomfördes 

fr. o. m. utgiftsåret 1975 (prop. 1974:138. SfU 37. rskr 378. SFS 1974:938) 

infördes bestämmelser om s. k. siirskild avgift pa kvarsti1endc arbetsgivar

avgift. Den siirskilda avgiften utgör 6 'X· på kvarstående avgiftsbelopp upp till 

5 000 kr. och 8 '}f: på belopp diirutöver. Särskild avgift understigande ){)()kr. 

skall dock inte tas ut (24 § A VGL). 

Den särskilda avgiften motsvaras i fråga om de skattedebiterade avgifterna 

av en kvarskatteavgift enligt bestämmelserna i 27 ~ 3 mom. uppbördslagen. 

Denna avgift beräknas på motsvarande sätt som den särskilda avgiften. 

Gränsen för kvarskatteavgift ligger dock vid 50 kr. 

Riksförsäkringsverket har i en skrivelse den 20 november 1979 ptilalat 

vissa oliigenl eter som de skilda gränserna för erläggande av avgift ger 

upphov till. En arbetsgivare kan bli behandlad på olika sätt beroende pt1 om 

han påförs arbetsgivaravgift på skattsedeln på slutlig skatt eller pii en räkning 

från riksförsäkringsverket. Påförs avgiften pä räkning. debiteras särskild 

avgift först då den kvarstående avgiften uppgår till I 700 kr .. under det att 

arbetsgivare som skattedebiteras påförs kvarskatteavgift redan dit den 

kvarstående arbetsgivaravgiften uppgår till 900 kr. 

Riksförsäkringsverket har. med anledning av de piitalade effekterna av 

nuvarande regler och med hänsyn till att skattedebiteringen av avgifter 

minskat väsentligt. föreslagit att debiteringen av arbetsgivaravgifter på 

skattsedel skall slopas. Verket förutsätter härvid att de berörda arbetsgivar

na inte heller efter övergången till riikningsdebitering skall påföras några 

preliminära avgifter. 

Riksskatteverket har i ett yttrande till riksförsäkringsverket pekat på att 

skattedebiteringen innebär vissa fördelar genom att antalet räkningar på 

arbetsgivaravgift begränsas. Statens kostnader blir därmed lägre. arbetsgi

varen får färre inbetalningar att sköta och vid bristande betalning hålls 

antalet indrivningsuppdrag nere. Å andra sidan har riksskatteverket 

framhållit att förekomsten av två olika debiteringsförfaranden ger upphov till 

komplikationer. Bl. a. har verket tagit upp det fall då en arbetsgivare gör en 

fyllnadsinbetalning av skatt. inklusive beräknad arbetsgivaravgift. men 

avgiften på grund av vissa omständigheter räkningsdebiteras i stället för att 

skattedebiteras. Riksförsäkringsverket sänder då ut räkning pa arbetsgivar

avgiften samtidigt som skattemyndigheterna återbetalar den gjorda fyllnads

inbetalningen i den mån den motsvarar arbetsgivaravgiften. Riksskattever

ket har funnit övervägande skäl tala för att skattedebiteringen av arbetsgi-
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varavgifter bör upphöra och har diirför tillstyrkt riksfiirsiikringsvcrkets 

förslag. 

Mot bakgrund av att det numera är förhållandevis f!t arbetsgivare som 

skattedebiteras finner jag det för egen del riktigt att slopa skattedebiteringen 

och gå in för ett enhetligt system för debitering av arbetsgivaravgifter. 

Samtliga arbetsgivaravgifter kommer hiirigenom att räkningsdebitcras. 

vilket medför att debiteringsarbctet kan bedrivas mera rationellt. Samtidigt 

bortfaller de problem som de skilda reglerna för kvarskatteavgift och siirskild 

avgift har gett upphov till och som har papckats av riksförsiikringsverkct och 

riksskatteverket. 

för att undvika en h..:tungande administration i fråga om smärre 

avgiftshelopp bör preliminär avgift. liksom enligt nuvarande regler. inte 

debiteras då arbetsgivaravgiften kan bcriiknas uppgii till högst 1 000 kr. 

Som riksskatteverket framhilllit innebär skattedebiteringen den fördelen 

att antalet räkningar på arbetsgivaravgift begränsas. Om skattedebiteringen 

slopas behöver ytterligare ca 20 000 räkningar skrivas ut. Detta ~ker dock 

datamaskincilt och om utskriften fördelas p~1 de nya länsdatorema vid 

länsstyrelserna är den ökning det blir fråga om. ca I 000 räkningar per bn. 

enligt uppgift fran riksskatteverket försumbar ur arbetsbelastningssynpunkt. 

På skattesidan kan visst utrymme sparas i skattedatabasen. Vidare bortfaller 

vissa administrativa rutiner. 

De arbetsgivare som berörs av förslaget kommer om denna ändring 

genomförs att fä göra inbetalningar vid ett eller två särskilda hctalningstill

fällen i stället för att betala avgifterna via skattsedeln. Detta bör dock inte 

vara någon större olägenhet. 

Vad jag nu anfört föranleder ändringar i 18. 19. 36 och 51 §§ AVGL. 

Vidare hör 17 ~nämnda lag upphävas. I uppbördslagen behövs följdändring

ar i I §. 27 ~ 1 mom. samt 49 § 1 mom. Det nya enhetliga debiteringsförfa

randet bör tillämpas första gängen i fr{1ga om slutlig avgift för utgiftsftrct 

1979. 

Jag vill påpeka att ändringarna inte berör egna företagares m. fl. egna 

avgifter till socialförsäkringen m. m. utan enbart arbetsgivarnas avgifter. 

Egenavgifterna kommer alltjämt att uppbäras i samband med uppbörden av 

slutlig skatt. 

Jag har i denna fruga samrått med chefen för budgetdepartementet. 

4 Arbetsgivaravgift för bidrag till konstnärer m. n. 
Genom riksdagens beslut (prop. 1978179:202. SfU 25, rskr 409. SFS 

1979:650) har fr. o. m. den I januari 1980 regeringen fått möjlighet att 

förordna att vissa från Sveriges författarfond och konstnärsnämnden 

utgående bidrag skall anses som inkomst av anställning vid beräkning av 

pensionsgrundande inkomst. I förordningen ( 1979:737) om pensionsgrun

dande bidrag från Sveriges författarfond m. fl. har niirmare angivits vilka 

4 Riksdagen 1979180. I sam/. Nr 128 
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bidrag som avses. 

Arbetsgivaravgift som hcliirer p<"1 hidraµcn skall betalas a\· det utbo:talanck 

organet. I tilliimrningen har uppst;ltt tvist om avgiftsskvldighl'ten skall avse 

enbart avµifh:n till ATP eller ockst1 amira sociala\·gifter. 

Bidragen grundar inte riitt till andra fiirmi'mer friin de olika socialförsiik

ringsgrenarna iin ATP. Fnligt min mening biir till fiiljd hiirav andra 

arhetsgivaravµifter iin den till för<ikringen fi.ir tilUggspension inte tas ut för 

bidragen. 

Ja!! föresl[ir diirfiir att 19 kap. I* lagen ( 1%2::'\HI) om allmiin försäkring 

(AFL) ändras sii att diiri uttryäligen anges att de bidrag som avses skall anses 

som liin vid beräkningen av avgift till försäkringen för tillii!!gsrension. 

Bidragen skall sitlcdes inte beaktas vid beriikning av underlagl't för övriga 

arbets!!ivaravgifter enligt AFL eller andra lagar. 

I denna fr{1ga har jag samr{1tt med chefen för utbildningsdcpartemen

tet. 

5 Avveckling av den fri\'illiga pensionsförsäkringen 

Som komplement till den obligatoriska pensionen (folkpension. pensions

tillskott och ATP) kan en försäkrad teckna en frivillig pensionsförsäkring hos 

riksförsiikringsverket. Bestämmelser om detta finns i 22 kap. AFL och i 

förordningen ( 1962:521) om frivillig pensionsförsäkring hos riksförsiikrings

verket. Försäkringen är si1 konstruerad att varje enskild premieinbetalning 

anses skapa ett självstiindigt försiikringsavtal om pension. Niigon försäk

ringsform som innebär förpliktelse att regelbundet bL'!ala pn:mier förekom

mer inte. 

Riksförsiikringsverket har i skrivelse den ::?. mars 1979 föreslagit att 

möjligheten till nya inbetalningar till s{tdana försäkringar skall upphiira. 

Skrivelsen bör fugas till detta regeringsprotokoll som bilaga I. 

Enligt verket har utbyggnaden av den obligatoriska pensioneringen. t. ex. 

genom införandet av pensionstill~kott. och det faktum att ATP nu närmar sig 

fullfunktionsstadiet. tillsammans med minskade avdragsmöjligheter för 

inh1.:talda premier vid beskattningen och andra förändringar i försäkringens 

utformning medfört en kraftig nedgång av premieinbetalningarna under 

1970-talet. Försäkringspremicrna betalas in till Postbanken. Det inbetal

nings- och redovisningssystem som används måste enligt Posthanken inom en 

snar framtid ersättas med ett nytt system bl. a. mot bakgrund av den ökande 

användningen av datori~erade kassasystem pil post- och bankkontor. Även 

riksrevisionsvcrket har vid sin förvaltnings revision av riksförsäkringsverkets 

verksamhet ställt sig frågande till denna försäkring. 

Riksförsäkringsverkets förslag har remissbehandlats. Yttranden över 

förslaget har avgivits av postverket. försäkringsinspektionen. riksrevisions

verket. Svenska arbetsgivarcföreningen. Landsorganisationcn i Swrige. 

Tjiinstemiinnens centralorganisation. Centralorganisationen SACO/SR. 
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Lantbrukarnas riksförbund och Sveriges hantverks- och industriorganisa

tion. 

Samtliga rcmissinstanser har tillstyrkt riksfiirsäkringsverkcts förslag. 

N[1gon har framhlillit att iindringen inte far p;1verka redan ing[rngna 

för~äkringsavtal. 

Jag delar riksförsäkringsverkets uppfattning att försiikringen i sin nuva

rande utformning inte fyller n<"1got större behov . .lag foreslär sitledes att 

möjligheten till nya inbetalningar till frivillig pensionsförsiikring hos 

riksförsäkringsverket upphör vid utgiingen av är I 9t-:O. Författningstekniskt 

genomförs detta enklast genom att 22 kap. lagen om allmiin försäkring 

upphävs. Genom en övergångsbesliimmelse hör föreskrivas att bestämmel

serna äger fortsatt giltighet för dessförinnan ingångna pensionsavtal. 

6 Sjukpenninggrundande inkomst m. m. under yrkesinriktad reha· 
bilitering 

Sjukpenning.försäkringen sti1r. med undantag för den s. k. hemmamake

försäkringen, öppen endast för den som har inkomst av förvärvsarbete. 

Utträder någon ur förvärvslivet skall han alltså i princip inte längre vara 

försäkrad för sjukpenning. 

För den som har förvärvsinkomst skall den allmänna försiikringskassan 

fastställa den sjukpenninggrundande inkomsten. Beslut om tillhörighet till 

sjukpenningförsäkringen skall omprövas bl. a. när kassan fått kännedom om 

att den försäkrades inkomstförhållanden undergått sådan ändring som är av 

betydelse för rätten till sjukpenning eller för sjukpenningens storlek. 

Ändringen i den försäkrades inkomstförhällanden för emellertid inte leda 

till att den sjukpenninggrundande inkomsten sänks, om den försäkrade efter 

förmedling av en arbetsmarknadsmyndighet eller ett arhetsviirdsorgan hos 

kommun eller landstingskommun undergår arbetsprövning. yrkcsutbildning 

eller arhetsträning. Gälkr det arbetsträning tär dock ändring göras om 

arbctsträningen pågatt i sex månader. Reglerna härom finns i 3 kap. 5 * 
AFL. 

I prop. 197:-1179:73 om atgärdcr för arbetshandikappade föreslogs att den 

arbetsprövnings- och arhctsträningsvcrksamhct. som dit hcdrevs vid de 

landstings- och primärkommunala arhetsvårdsinstituten, tillsammans med 

viss annan yrkesinriktad rehahiliteringsverksamhet av utredande och förbe

redande art skulle inordnas i de arbetsmarknadsinstitut under statligt 

huvudmannaskap som avsågs bli inrättade. Riksdagen godkände förslaget 

(AU 1978/79:20, rskr 186). 

Arbetsmarknadsinstituten började sin verksamhet den l januari 1980. Vid 

arbetsmarknadsinstituten färden skrivas in som är i behov av yrkesinriktad 

rehabilitering och som annars inte skulle kunna beredas arbete. 

Bestämmelserna i 3 kap. 5 * AFL bör anpassas till den nya organisationen 

av den yrkesinriktade rehabiliteringen. Enligt min mening bör bestämmel-
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serna utformas s{1 att den fiirsiikracks sjukpenninggrundande inkomst inte 

för siinkas under den tid han iir inskriven vid ett arhetsmarknadsinstitut. I 

likhet med vad ~om nu iir fallet bör dock den sjukpenninggrundande 

inkomsten kunna sänkas da det rör sig om arhetsträning och denna har p~1gått 

i sex mänader. 

Oen som iir inskriven vid ett arhctsmarknadsin'1itut far utbildningshidrag 

enligt arbetsmarknadskungiirelscn ( 1%6:3h8). 

I likhet med vad som giiller fiir den som genomg{1r arbetsmarknadsutbild

ning hör iiven den som for uthildningsbidrag till följd av att han genomg{ir 

yrkesinriktad rehabilitering vid ett arhetsmarknadsinstitut fa tillgodoriikna 

sig uthildningshidraget som inkomst av anstiillning vid heriikning av 

pcnsionsgrundandc inkomst till försäkringen för tilläggspension. Jag fiircsliir 

att I 1 kap. 2 ~ första stycket f) AFL iindras i enlighet hiirmed. 

I detta ärende har jag samri1tt med chefen för arbetsmarknadsdeparte

mentet. 

7 Förmåner för kvinnor som genomgår militär grundutbildning 

Oen som iir försiikrad enligt AFL och som dessutom är inskriven hos en 

allmän försäkringskassa har i princip rätt till sjukpenning enligt bestämmel

serna i 3 kap. AFL om hans sjukpenninggrundande inkomst uppgår till minst 

6 000 kr. per år. 
En värnpliktigs ekonomiska förmtmer under tj;instgöringen regleras i 

värnpliktsförmånsförnrdningen (1976:11108). Vid sjukdom för han silledes 

inte sjukpenning enligt AFL (3 kap. 15 *l· Inte heller för han föräldrapen

ning för tillfällig vård av barn ( 4 kap. 10 *) eller särskild föriildrapenning ( 4 

kap. 18 ~). Under militärtjänstgöringen utgår i stället dagersättning eller 

dagpenning enligt värnpliktsförmiinsförordningcn. 

Enligt riksdagens beslut (prop. llJ7717X: 185. FölJ 1978179: L rskr 2) kan 

även kvinnor numera anställas som befäl i det militiira försvaret. En kvinna 

som avser att söka sådan anstiillning vid försvarsmakten skall först ha 

genomgått militär grunduthildning för kvinnor. Regeringen har meddelat 

närmare föreskrifter om denna utbildning i förordningen (1979: 1207) om 

militär grunduthildning för kvinnor. Grunduthildningcn skall motsvara 

grundutbildningen enligt viirnpliktslagen ( 1941 :967) och skall i princip 

genomföras gemensamt med motsvarande grunduthildning för värnplikti

ga. 

Under utbildningen har en kvinna rätt till samma förmfoer enligt 

värnpliktsförmånsförordningcn som en viirnpliktig har under grundutbild

ningen. 

Samma regler som gäller för en värnpliktig hiir enligt min mening tillämpas 

också när en kvinna genomgår militiir grundutbildning. För den tid 

utbildningen pågår hör således sjukpenning inte komma i friiga. Hon bör 

också jämställas med de värnpliktiga i fråga om rätten till föräldrapenning för 
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tillfällig vi!rd av barn och siirskild fiiriildrapenning. Kvinnan hör i likhet med 

dt• viirnpliktiga under grundutbildning f;"1 dagnsiittning enligt viirnpliktsfiir

miinsförordningen. Försäkrade som genomgt1r militiir grunduthildning fiir 

kvinnor hör diirför fogas till uppriikningen i .1 kap. J 5 * ;\ FL. 

Vid beredningen av denna fri1g;1 har jag sarnri1tt med chdcn för 

försvarsdepartementet. 

8 Besvär över beslut i sodalförsäkringsärcndcn 

En ny lagstiftning rörande besvärsprövningen inom socialfiirsiikringen 

triidde i kraft den I januari llJ79 (prop. llJ7717X:21l. SfU 15. rskr IL\ SFS 

l97X:28-40). De nya reglerna innebär bl. a. att tre regionala fi"\rsiikringsriit

tcr har inriittats för överprövning av ärenden som handliiggs av de allmänna 

försiikringskassorna. 

En försäkringsriitt prövar besviir iiver beslut som har meddelats av en 

allmän försäkringskassa som ingiir i fi.irsiikringsriittens domkrets. Fiirsiik

ringsrätten för Me\lansverige priivar dessutom de beslut som har meddelats 

av riksförsäkringsvcrket eller av en lokal skattemyndighet. 

Talan mot en försäkringsrätts beslut förs genom besvär hos försäkrings

i.iverdomstolen. 

Som allmän regel gäller att den som vill klaga pä ett beslut i ett 

socialförsäkringsärende skall siinda besviirshandlingen till den myndighet 

som har meddelat beslutet. Besvärshandlingen skall ha kommit in till 

myndigheten inom två månader från den Jag dl! den som vill klaga fick del av 

beslutet. 

Besviiren skall emellertid ocksa tas upp till prövning om besviirshandling

en har sänts fel men före besviirstidens utg;ing har kommit in till en 

försäkringskassa. till riksförsiikringsverket eller till del' domstol som skall 

priiva besviiren. 

I motionen l 978i79:510 anfördes att nu giillande bestämmelser kan fä 

olyckliga konsekvenser för den som vill överklaga en försäkringskassas 

beslut. Om besvärshandlingen sänds till fel försiikringsrätt. dvs. en annan 

försiikringsriitt än den som skall pröva besvären. kan det. påpekade 

motioniiren. dröja innan det upptiicks att handlingen har kommit fel och det 

kan alltså hända att den kommer in till riitt försiikringsriitt efter besviirstidens 

utgång. I sådant fall kan besvären inte tas upp till prövning. I motionen 

hemställdes därför om förslag från regeringen om ändring av bestämmelser

na så att en besviirshandling skall kunna tas upp till prövning oavsett till 

vilken försäkringsrätt den har kommit in. 

Enligt socialförsäkringsutskottet (SfU 1978179: 17) borde den omständig

heten att en bcsvärshandling före besviirstidens utgtmg kommit in till en 

annan försiikringsrätt än den som skall pröva besvären rimligen inte leda till 

att den som besviirar sig riskerar att g~1 miste om möjligheten att fä hesviiren 

prövade. Detsamma borde enligt utskottet giilla i de fall besvär i)ver en 
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fiirsiikringskassas eller riksförsiikringsverkets beslut felaktigt siints till 

försäkringsöverdomstolen. Utskottet hemstiillde att regeringen skulle ges till 

känna vad utskottet anfört. Riksdagen biföll utskotteb hemstiillan ( rskr 

1978/79:227). 

Jag delar den uppfattning som har kommit till uttryck i socialförsiikrings

utskottcts hetiinkande. Den som besviirar sig i ett socialfiirsiikringsiirende 

hiir inte av ett s{1dant formellt skiil som det nu aktuella behöva riskera att Ut 

sin talan avvisad. Som framg{1r av de bestiimmelser som infördes vid 

hesvärsrcformen var avsikten att förebygga detta. men bestiimmelserna har 

kommit att innehålla en lucka. I likhet med utskottet anser jag att reglerna 

bör fullständigas s{1 att besviirshandlingen skall anses ha kommit in i riitt tid 

även om den inom besvärstiden getts in till en annan försiikringsdomstol iin 

den som skall pröva besviiren. Bestämmelserna i 20 kap. 13 * AFL bör 

iindras i enlighet härmed. 

9 Omprövning av försäkringsdomstols beslut 

I samband med reformeringen av besvärsförfarandet i soeialförsäkrings

lirenden infördes i 20 kap. 10 * AFL regler som innebär att en allmän 

försäkringskassa under vissa förutsättningar är skyldig att ompröva ett av 

kassan tidigare fattat beslut som inte prövats av en försäkringsrätt. Kassan 

skall således ändra ett beslut som på grund av skrivfel, räknefel eller annat 

sådant förbiseende innehaller nägon uppenbar oriktighet. Kassan skall 

vidare iindra ett beslut som blivit oriktigt på grund av att det har fattats på 

uppenbart felaktigt eller ofullstän,hgt underlag eller grundas på en uppen

bart felaktig riittstillämpning dlcr annan liknande felaktighet. 

Hestiimmelscrna gäller även för försäkringsrätterna och försiikringsöver

domstolcn. 

J fr{1ga om bestiimmelscrnas tillämpning pi'i försiikringsdomstolarna 

erinrade dåvarande departementschefen om att förvaltningsprocesslagens 

bestämmelse om riittelse av förbiseendcfel gäller för dessa domstolar. Vidare 

erinrade han om att resningsinstitutet finns att tillgå. Han ansåg det dock vara 

värdefullt om även andra felaktiga beslut än sådana som innehåller 

förbiseendefel kunde rättas till pi'i ett enkelt sätt utan att rcsningsinstitutet 

behöver tillgripas. 

Tillämpningen av bestämmelserna i försäkringsdomstolarna har emeller

tid i praktiken visat sig medföra onödig omgf111g. Domstolarna anser sig 

således. så snart besvär anförts eller missnöje på annat siitt riktats mot ett 

beslut. skyldiga att utreda om det är skiil att ändra beslutet. För 

försäkringsöverdomstolens del sker det sä att ett nytt ärende liiggs upp. I 

avgörandet av det nya ärendet deltar tre av domstolens lagfarna ledamöter. I 

försäkringsrätterna gör man normalt så att besvärsinlagan cirkulerar mellan 

de lagfarna ledamöter som har deltagit i det tidigare avgörandet. 

Omprövningsförfarandet har i försäkringsöverdomstolen inte i något fall 
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lett till iindring i hcslutet. I försiikringsrätterna har Pmprövningcn s;.1vitt bnt 

lett till iindring i n:.igra enstaka fall. 

Det kan enligt min mening knnstatcras att ornpriivningsinstitulL't niir det 

giillt:r försäkringsdomstolarna lett till endast mycket blygsamma resultat. De 

personalinsatser som kriivs för ärcnuenas handliiggning stiir inte i rimlig 

proportion hiirtill. I Wr bör ocks{1 beaktas den mycket besviirliga balanssi

tuation i vilken fiirsiikringsdomstolarna befinner sig. 

Som framg[1tt av vad jag tidigare anfört st{tr s[1viil flirvaltningsprnccssla

gens besUimmelse om rdttclse av fiirbisecndefcl som resningsinstitutet till 

buds för att 11ppn{1 riittclse i oriktiga beslut frirn försäkringsdomstolarna. i 

den män möjligheten till besviir i ordiniir urclning iir uttömd. Till följd hiirav 

behöver riittsförluster inte intriiffa iive11 om Jet siirskilda nmprövningsfiirfa

randet avskaffas. Ur processckonomisk synvinkel framsti1r ocks;1 en sildan 

lösning som liimplig mot hakgrund av tk erfarenheter som i dag finns. 

Jag förordar diirför att reglerna i 20 kap. IO ~ femte stycket AFL om 

omprövning av försäkringsdomstols beslut upphävs. Ompriivningsreglerna 

kommer siilcdes i fortsiittningen enbart att gälla försiikringskassorna. 

10 De allmänna försäkringskassornas arkiv 

Som en följd av den nya besvärsorganisationen har uppstf1tt vissa formella 

prohlcm i anslutning till bestämmelserna om statliga myndigheters arkiv. Dt>t 

gäller arkiveringen av försäkringskassans handlingar i överklagade iirt'n

den. 

Samtidigt som de till försäkringskassan ingivna besvären över kassans 

beslut lämnas över till försäkringsriitten sänder kassan till försiikringsriitten 

in sitt eget beslutsunderlag i form av persondossic eller akt. För att underliitta 

försiikringskassornas löpande handläggning av sncialförsiikringsiirendena 

har det visat sig vara lämpligt att försäkringsriitterna. sedan hesviirsmålct 

slutligt avgjorts. i\tersiinder mottagna pcrsondossieer eller akter till försäk

ringskassan. Dessa arkiveras säledes inte hos fiirsiikringsriitten. 

Arkivläggningen hos försäkringsriitterna regleras genom bestämmelser i 

allmänna arkivstadgan 0961 :590). Riksarkivet iir enligt stadgan arkivmyn

dighet för rätterna. Arkivstadgan iir i princip tillämplig pa arkiv hos statliga 

myndigheter. Friigan om en allmiin försiikringskassa i nu förevarande 

avseende är att anse som statlig. myndighet iir inte klarlagd. 

Riksarkivet har bl. a. mot bakgrund härav. efter samråd med riksförsiik

ringsverket.. hemstiillt att bestiimmelserna i allmänna arkivstadgan uttryck

ligen görs til!iimpliga på arkiv hos försäkringskassorna. Riksarkivet framhäl

ler att förfaringssiittet. att försiikringsrätterna avhiinder sig handlingar som 

ingi1tt i deras beslutsundcrlag. kan godtas endast under fiirutsiittning att 

allmänna arkivstadgan iir tillämplig pil den mottagande myndighetens 

arkiv. 

Jag bitriider riksarkivets framställning. Jag vill i sammanhanget nämna att 
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arkivliiggningen hos de allmiinna fi.irsiikringskassorna f. n. regleras genom 

riksförsiikringsverkets anvisningar. vilka i viisentliga ddar sammanfaller 

med bestiimmelserna i allmiinna arkivstadgan. Jag förordar s(tledes. efter 

samråd med ehcfen för utbildningvlepartementet, att den av riksarkivet 

föreslagna ordningen genomförs. Lagtekniskt bör det ske genom ett tillägg 

till 18 kap. 5 ~ lagen ( 1962:381) om allmän försiikring av innebörd att 

regeringen hernyndigas förordna att bestiimmelserna om arkiv hos statsmyn

dighc:t skall gälla arkiv hos de allmiinna försiikringskassnrna. 

11 Hemställan 

Jag hemstiiller att regeringen föreslt1r riksdagen att antaga de uppriittade 

förslagen till 

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

lagen om allmän försäkring. m. m., 

2. lag om iindring i lagen ( 1962:381) om allmän försäkring. 

3. lag om iindring i uppbörclslagen ( 1953:272). 

12 Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar att 

genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som föredragan

den har lagt fram. 
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Bilaga 

Riksförsäkringsverkets skri\'else angående ett eventuellt slopande av 
möjligheten till inbetalningar till frivillig pensionsförsäkring hos 
riksförsäkringsvcrkct 

Allmänt om försäkrini,:en 

Försiikringen iir st'.dan {ir 1963 inordnad under lagen 0111 ~dlmiin fiirsiikring 

och regleras genom 22 kap, i denna lag ( 19()2:3~ I) samt genom förordningen 

(I %2:521) om frivillig pensionsförsiikring hos riksfiir<ikringsverkeL 

Genom inbetalning av avgifter till fcjrsiikringen ges varje svensk medbor

gare och varje annan i Sverige bosatt person möjlighet att flirskalla sig riitt till 

högre egenpcnsion iin den som utgiir genom folk-och tilliiggspensioneringen, 

Den frivilliga pensionsförsäkringens uppgift iir sitlecks att tjiina som ett 

komplement till de obligatoriska förs~ikringarna, 

Försiikringen grundar sig pi\ hos postverket inbetalda frivilliga avgifter, 

Alltsedan försäkringens införande har de avgiftsbelopp spm far inbetalas till 

försäkringen varit begriinsade. Enligt gällande maximeringsregcl far fi)(·siik

rad, som är under 70 är. sammanlagt ha innestitende ett belopp som högst 

motsvarar I 000 kronor gänger antalet levnadsfa. Försäkringstekniskt sett iir 

varje avgift att betrakta som en engtingsavgift. för vilken pension utgär 

oberoende av om ytterligare avgifter erliiggs eller inte. Inbetalning har 

kunnat ske och kan fortfarande göras till försäkringen enligt ett flertal olika 

tariffer, för vilka siirskilda bestämmelser giiller bl. a. i fräga om pensions rätt. 

beskattning 111. m. 

Pensionerna är till skillnad frän förm{rner från folk- och tilliiggspensione

ringen inte värdebeständiga. Visserligen utbetalas siirskilda tilliigg till 

pensionerna - återbäring - av överskott. som uppkomml'r p;1 försiikringsrö

rclsen. men detta hör inte ses som nt1gon kompensation för penningvärde

försämringen utan endast som en justering av uttagna premier. 

De försiikringsformer som numera erbjuds är temporiir och livsvarig 

egenpension med inom vissa griinser valfri pcnsionsMder. Pensionsftldern 

behöver inte bestiimmas på förhand. Beträffande beskattningen gäller att 

försäkringstagaren vid inhetalningstillfallet kan väl_ja att få flirsäkringt·n 

betraktad antingen som P-försäkring eller som K-försiikring. P-försiikring 

innebär att utgående pension skall tas upp till beskattning men att avdrag 

inom vissa gränser i gengäl!'I får göras för erlagd avgift. Vid K-fiirsiikring skall 

den utgaende pensionen inte tas upp till beskattning och avdragsrätt 

föreligger i princip inte för erlagt avgiftsbelopp. 

Till försäkringen iir f. n. anslutna ca 60 000 personl'r av vilka omkring 

23 000 nu uppbiir pension. Den frivilliga pensionsförsiikringens fond uppg~1r 

f. n. till drygt 500 miljoner kronor. 
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Fiirsiikringms tillkomst och utwl:kling 

Den frivilliga pensionsfiirsiikringen började sin verksamhet den I januari 

l'Jl-1 d~l lagen den 30 juni 1913 nm allmiin pensionsförsiikring triidde i kraft. I 

lagen ingick niimligen bcstiimmclser som möjliggjorde för svensk medbor

)!are att genom inbctalninf! av avgifter till diivarande Pcnsionsstyrelsen 

fiirskaffa sig riitt till hiigrt' livsvarig cgrnpcnsion. iin den som utgick pft grund 

a\· de obligatoriska avgifterna. 

Försiikringcn blev under {1ren l lJ 18---1936 förcmt1l för genomgripande 

omliiggningar. Bl. a. utarbetades år 1918 nya bestämmelser för försiikringcn 

för att ge arbetsgivare miijlighet att ordna ett generellt pensionsskydd åt sin 

personal. Samtidigt infördes möjlighet att teckna försäkring. som förutom 

riitt till livsvarig pension även innehöll visst villkor om avgiftsäterbetalning 

vid dödsfall. Grunddragen till sin nuvarande gestaltning erhöll försiikringen 

vid ingi1ngcn av iir 1936. 

Ar l lJ.'i9 tillkallades en siirskild utredningsman. som skulle undersöka 

möjligheterna att effektivisera försiikringen. så att den kunde erbjuda 

lämpliga kompletteringsmöjlighetcr även till den allmänna tilläggspensio

neringen. Utredningens olika förslag kdde endast till att försäkringen 

fr. 0. m. ar 1963 kompletterades med en temporär aldcrspensionsförsäkring. 

Övriga förslag avseende förtids-. anke- och barnpension ansågs inte höra 

genomföras bl. a. p{1 grund av den utbyggnad av administrationen som de 

krävde. 

Den I januari 1973 gjordes den utvidgningen. att även den som inte är 

svensk medhorgare. men hosatt i riket. fick rätt att teckna försiikring. 

Grnom iinclringar i kommunalskattelagen upphörde år 1976 möjligheten 

att '.eckna pensionsförsäkring med villkor om avgiftsåterbetalning vid 

dödsfall. Till denna komhineradc försäkringsform hade tidigare ungefär 

hiilften av avgifterna erlagts. Ett i\r senare anpassades försäkringsformerna 

till den sänkta allmänna pensionsi1ldern (65 år). 

l \ivrigt har de förändringar som sedan år 1936 vidtagits i huvudsak bestått i 

ändringar av tariffsatserna och höjningar av de avgiftsbelopp. som maximalt 

fär inhetalas till försäkringen. 

Anslutningen till försäkringen 

Anslutningen till elen frivilliga pensionsförsäkringen var under de Eörsta 

[uen synnerligen ringa och de inbetalda avgifterna obetydliga. Från hörjan av 

1920-talet till mitten av 19-10-talct ökade den ärliga inbetalningen till 
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försäkringen från ca 1 miljon till ca 12-13 miljoner kronor. Utvecklingen för 

tid därefter framg(1r av ncdanst~icndc talicll. 

Är 

1()5(1 
1955 
1960 
1965 
1970 
1971 
1972 
1973 
1974 
1975 
1976 
1977 
1978 

Erlagda avgiftc.:r 
i milj. 
kr. 

------ ----
\fan Kv Summa 

7.2 ll.5 U,7 
(J,9 5.2 12.1 
6,9 6.4 13.3 
5.R 6.l l J. l) 
5.5 5,5. ll.O 
5...t 5.8 11.2 
5.3 5.2 lll.5 
SA .\6 9.0 
4,5 3A 7.9 
4, 2.2 6A 
2A [...\ 3.8 
2.4 l,l 3.5 

2.8{/ 

"Preliminär uppgift. 

Antal pc.:rsonc'r 
fiir vilka i11be-

calninµar gjorts 

·-----

20 047 
17 184 
12 ..\lJ7 

..\ ..\81 
3 302 
3 2'.''J 
2 l)I)] 

2 951 
2 IJ98 
I 94..t 
l 380 
l 104 

Gcnon1'nitt- Antal nyin-
ligt inhe- tr<idda i 

tal11ings
hl'iopp. kr. 

-------

700 
7tlt) 

I llJO 
2 700 
-~ JIJI) 
3 ..ttJO 
3 600 
3 llJO 
3 80(1 
3 300 
2 800 
3 200 

fiir<ikri11gc.:n 

2."14ll 
I ..\51 

lJ7(J 

(l()(i 

,_\l)(I 

5..\3 
397 
flilfl 
2X!J 
255 
98 

121 

Den kraftiga nedgången i början pä 1960-talet av antalet nyinträdda och 

antalet personer för vilka inhetalning skett sammanhänger i allt väsentligt 

med den allmänna tilläggspensioneringens införande. Före ATP:s tillkomst 

gjorde nämligen ett stort antal arbetsgivare arliga inbetalningar till försäk

ringen för sina anställda. De flesta arbetsgivarna upphörde med dessa 

inbetalningar i anslutning till utbyggnaden av den obligatoriska försäkringen. 

Bortfallet av dessa arbetsgivarinbetalningar hade emellertid ingen avgöran

de inverkan på det totala avgiftsbelopp. som erlades till försiikringen. 

lnbetalningsbeloppen för de anställda var nämligen av ringa storlek i 

jämförelse med egeninbetalningarna till försäkringen. Sistnämnda förhållan

de kan även utläsas i tabellen av den ökning som det genomsnittliga 

inbctalningsheloppet fick i början på 1960-talet. 

Som frarngår av tabellen har emellertid en hetydande avgiftsminskning iigt 

rum under 1970-talet. Som förklaring till detta premiebortfall kan nämnas 

- slopandet av avdragsrättcn för makas pensionsförsäkring från ingängen av 

1973 

- de år 1975 och år 1976 införda begränsningarna i avdragsrcglerna för egen 

pensionsförsäkring 

- slopandet är 1976 av den kombinerade försiikringsformen tariff R3. som 

förutom rätt till livsvarig pension innefattade villkor om avgiftsaterbctal

ning vid dödsfall. 
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Av dessa iHgiirder har den sistniirnnda medfört den största avgiftsminsk

ningi.:n för försiikringen. Den kLimhinerade R3-flirsiikringen svarade nfönli

gcn för ca 50 <;·;. av prernieintiikterna. 

Nedgiingen av prernieintiikterna för iir l lJ78 kan i viss mim bero pii de dii 

införda nya besparingsformerna (det s. k. skattesparandet). 

I sammanstiillningen nedan liimnas vissa uppgifter för att belysa den totala 

anslutningen till försiikringen. 

-------
Ar Antal forsiikraJc Antal pensio- Total fond Utbetalda 

\'id ~ircts utg,lng niin:r vid vid iircts pc·1sions-
i1rcts utgiing utg{lng. bdopp. 

milj. kr. milj. kr. 

1950 ii7 ()()() K 200 175 4.5 
1955 731)()() 11 7llll 240 7.2 
14hll 77 )()() IS KOO 30n I0.<1 
1%'.i 75 (l(J(i 18 <){)() .\70 14.3 
19711 71 000 21 JO() 4JI 19.6 
1975 ti5 ()(Jtl 22 800 48K 25.'I 
197n n:i.oou 22 70() 493 3ll.tl 

1977 hl 1)()1) 22 (1()0 500 30.2 

Ntlgon fullständig bild av inom vilka yrkesgrupper försäkringen tecknats 

kan inte ges. Dock utfördes för i1ren 1967 och 1968 en undersökning av 

yrkcsfördelningen bland de som nytecknade försäkringar under dessa år. 

Resultatet av denna kan i någon miin ge en uppfattning om vilka grupper. 

som visat intresse för försäkringen. Undersökningen grundade sig pf1 den 

uppgift om yrkestillhörighct. som på den tiden lämnades av försäkringstaga

ren p{1 anmälningskortet för nyteckning av försäkring. En sammanfattning av 

undcrsökningcns resultat redovisas nedan. 

Procentuell fördelning av inbetalningsbeloppet för nytecknade försäk
ringar åren 1967-1968 

Mrin Kvinnor 

Arbctsgivarinbctalningar m. m. 13 13 
Egcninbctalningar 

Företagare.: 42 :3 
Tjiinstc.:män 36 12 
Övriga yrken 2 
Ej angiv..:t yrke" 7 T2 

Summa 1()(1 IOO 

n Till denna grupp har även barn och hemmafruar h:införts. 
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Försäkringens omkostnader 

I anslutning till att nya tariffer infördes ;lr 1977 höjdes den i premierna, 

ingående omkostnadsbelastningcn frim 3-5 r;;. till 7-13 S. Denna avv~igning 

av omkostnadsantagandet anst1gs i diivarande Higc l:implig. Vid införandet 

päpekadcs dock att anpassningen av omkostnadsantagandet till den verkliga 

omkostnadsutvecklingen försvårades genom den ovisshet. som ritddc om den 

framtida anslutningen till försiikringen. Utvecklingen av försäkringens totala 

omkostnader under 1970-talet framgitr nedan. 

Ar Omkostnader kr. 

1970 600 ()()() 
1971 650000 
11)72 837 000 
I<JB 857000 
1974 I 023 000 
1975" I 572 000 
1976'1 I 440 000 
1977 I 453 000 

"I omkostnaderna för dessa år ingi1r kostnader av eng~lngsnatur. som förankddes av 
att vissa större rutiner inom fiirsiikringen då överlades till ADB-behandling. 

En fortsatt anslutning av nuvarande begränsade omfattning skulle pa lång 

sikt innebära en kraftig minskning av försäkringsstocken. Eftersom en stor 

del av försäkringens omkostnader kan betraktas som fasta, kommer en sådan 

minskning med ett bibehållande av nuvarande servi"cenivå inte att medföra 

motsvarande nedgång av försiikringens omkostnader. Det kan i sådant läge 

förväntas. att de medel som avsätts för framtida omkostnader för nytecknade 

försäkringar visar sig vara otillräckliga. Att i något senare läge kompensera 

detta. genom att ytterligare höja omkostnadsbelastningen av premierna. 

leder till en försäkringsverksamhet med för försäkringstagaren ej acceptabla 

eller åtminstone mindre attraktiva villkor än f. n. och följden blir troligen en 

ytterligare nedgång av anslutningen. 

Överväganden och förslag 

Som ovan framgatt tillkom försäkringen vid den allmänna folkpensione

ringens införande. Det ansägs dii angeläget att bereda den enskilde möjlighet 

att genom egna avgifter tillförsäkra sig en pension som komplement till den 

allmänna pensionen. Något är senare utvidgades försäkringen. sä att även 

arbetsgivari..: därigenom skulle kunna ordna ett pensionsskydd åt sin 

personal. 

Även efter ATP:s tillkomst och dter det genom överenskommelse mellan 
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parter pt1 arbetsmarknaden tillkomna svstt::met för pensionering i början p{1 

1960-talet. ans·;lgs behov föreligga för en komplctteringsförsiikring i statlig 

regi. De friims(a anledningarna hiirtill var den förhållandevis höga allmiinna 

pensionsttldern (67 fa) och de i början sm[1 ATP-pensionerna. Dessutom 

omfattades ej ;lila grupper i samhiillct av den allmiinna tilläggspensionering

en. 

För försiikringens del blev konsekvenserna vid ;\ TP:s tillkomst, att de 

flesta arbetsgivare upphörde med insättningar för sina anställda. Dessa 

arbetsgivarinbetalningar har sedan dess successivt ytterligare avtrappats till 

att numera endast omfatta ett fåtal. Däremot fortsatte egeninbetalningarna 

[itminstone beloppsmässigt i ungefär samma utstriickning som tidigare under 

hela 1960-talet. 

Den ytterligare utbyggnaden av tjänstepensioneringen som skett under 

l 970-talet, tillkomsten av pensionstillskott, delpensioneringens genomföran

de. den sänkta allmiinna pensionsäldern samt det förhiillandet att ATP 

niirmar sig fullfunktionsstadiet har medfört att liiget nu blivit ett annat. Det 

kan numera ifragasättas om det överhuvudtaget finns niigot viisentligt behov 

att tiicka genom denna typ av försäkring. Beträffande grupper som ej 

omfattas av den allmänna tilläggspensioneringen kan omnämnas. att möjlig

heten att trygga hemmavarande makes pensionering genom frivilliga avgifter 

avsevärt har begränsats. i\r 1973 borttogs nämligen avdragsrätten för 

makeägd pensionsfiirsiikring. Försäkringen har vidare kraftigt urholkats. 

genom att försäkringsformen med villkor om avgiftsåterbetalning vid 

dödsfall ej längre för tecknas. Detta motförsiikringsskydd ansågs av många 

fiirsiikringstagare som en nödvändig förutsättning för inbetalning till försäk

ringen. Allt detta liksom införda begränsningar i avdragsrätten har också 

medfört. att egeninbetalningarna under 1970-talet kraftigt gått ned och 

numera endast utgör ca 30 ','!,:, av motsvarande inbetalningar i början på 

decenniet. 

Försäkringen kan således varken anses ha något väsentligt behov att fylla 

eller motsvara de anspri\k som i dag kan ställas på en kompletteringsförsiik

ring. Det bör oeks{1 p{1pekas att även riksrevisionsverket ställt sig fragandc till 

denna försäkring. I RRV:s revisionsrapport 1978-06-02 angi1ende riksförsäk

ringsverkets verksamhet sägs följande. 

'"RFV administrerar p. g. a. siirski\d författning en frivillig pensionsför
siikring. Med hänsyn till verkets vidgade uppgifter inom den obligatoriska 
försäkringen samt de pensionsförsäkringar som erbjuds från andra fiirsäk
ringsinstitut, bör RFV enligt RRV:s mening överväga att föreslil regeringen 
att nyackvisition inte längre skall bedrivas". 

Vidare har revisionskontoret vid riksförsiikringsverket (RK) under hand 

meddelat, att det vid revision av försäkringen kommit till den uppfattningen. 

att ett fortsatt engagemang inom denna verksamhet kräver en utveckling av 

dl' försäkringslösningar som i dag erbjuds samt utveeklandl' av metoder för 

marknadsföring. Enligt RK:s uppfattning ligger det dock kanske närmare till 
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hands att i stiillet minska engagemanget i fii1-S:ikringen. t. ex. genom att slnpa 

möjligheten till nyteckning av försiikring. Att fmhiitta driva försiikringen 

med oförändrad amhitionsnivii iir enligt RK:s uppfattning inget realistiskt 

alternativ. 

Det kan även omnämnas. att posthanken meddelat att banken anser det 

helt nödvändigt att ett nytt inbetalnings- och rednvisningssystem utarbetas. 

om banken även framddes har att ta emot avgifter till fiirsiikringen. 

I anledning av vad ovan anförts och med hiinsyn till den för försiikringsta

garna ogynnsamma omkostnadsutveekling. som vid nuvarande li'1ga anslut

ningsnivå kan förutspås. föresltir riksförsäkringsverket att möjlighetcn till 

nya inbetalningar till verkets frivilliga pensionsförsäkring upphör. 

Ett upphörande av möjligheten till inbetalningar till försiikringcn. bör ur 

försiikringsteknisk synpunkt lämpligen genomföras vid ett tirsskifte. förslags

vis fr. o. m. den I januari 1980. N{1gra ing{mgna försiikringsavtal skulle 

genom ett sådant upphörande inte komma att brytas. eftersom försiikringen 

bygger pi1 ett system med engfmgspremier. I liirvid förutsätts. att bestämmel

ser utfärdas vid den lagtekniska behandlingcn. så att nuvarande villkor om 

pension m. m. även fortsättningsvis fftr giltighet för redan gjorda inbctalnin).!-

ar. 

För försäkringstagare. som genom [1rliga insättningar till försäkringen har 

för avsikt att bygga upp ett pcnsionsskydd. finns möjlighet att göra 

återstående inbetalningar hos privata försäkringsbolag. som tillhandahi1ller i 

stort sett likvärdiga pcnsioneringsformer. Premierna för samma grundför

mån torde dock i allmänhet vara nf1go! högre pii den privata marknaden. 

Kompensation för denna merkostnad hör dock kunna erhi1llas genom den 

möjlighet till högre i\terbäring som därmed ges. 

Det kan tilläggas att ett eventuellt beslut om upphävande av nya 

inbetalningar till försäkringen ej på kort sikt medför nagon större förändring 

av arbetsuppgifterna på riksförsäkringsverkets sektion för frivillig pensions

försäkring. som administrerar försäkringen. Nyackvisition bedrivs till större 

delen genom posthankens försorg och motsvarar endast en ringa del av 

sektionens arbetsuppgifter. För posthankcn skulle dock ett sådan! beslut 

innebära en avveckling av dess medverkan i administrationen av försäkring

en. 

I handläggningen av detta ärende har deltagit generaldirektiiren Åström 

och överdirektören Sjönell samt ledamiiterna Albåge. 1-Eivik. Nelander. 

Olsson och Walander. 

Därjämte har närvarit styrelsesuppleanten Gahrton. personalföreträdarna 

Almqvist och Tjärnberg. avdelningscheferna Örtengren. I..jungholm och 

Sjiiquist. tf avdelningscheferna Söderberg och Brogren. hyrf1chekn Erikscn 

(föredragande) och tf byråchefen Bjuren. 



Prop. 1979/80:128 44 

Innehåll 

Propositionen 

Propositionens huvudsakliga innehäll .......................... . 

lagförslag . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 

Förslag till laµ om iindring i lagen ( 1959:552) om uppbörd av vissa 

avgifter enligt lagen om allmän försäkring. m. m ........... . 

2 Förslag till lag om ändring i lagen (1962:381) om allmän 

försäkring ............................................. . 

3 Förslag till lag om ändring i uppbiirdslagen (1953:272.) ...... . 

Utdrag av protokoll vid regeringssammanträde den 24 januari 1980 

Gällande bestämmelser ...................................... . 

Överväganden och förslag ................................... . 

Hemställan ................................................ . 

Beslut ...................................................... . 

Det till lagrådet remitterade förslaget till lag om ändring i lagen 

( 1959:552) om uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om allmän 

2 

6 

14 

18 

18 

19 

21 
21 

försäkring. m. m. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22 

Utdrag av lagrådets protokoll den 7 februari I 980 . . . . . . . . . . . . . . . 24 

Utdrag av protokoll vid regeringssarnrnanträde den 28 februari 

l~O ....................................................... ~ 

lnledning ..................................... , . . . . . . . . . 26 

2 Anmälan av lagrådets yttrande . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

3 Övergång till ett enhetligt system för debitering av arbetsgivar-

avgifter . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27 

4 Arbetsgivaravgift för bidrag till konstnärer m. fl. . . . . . . . . . . . . 29 

5 Avveckling av den frivilliga pensionsförsäkringen............ 30 

6 Sjukpenninggrundande inkomst m. m. under yrkesinriktad re-

habilitering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 31 

7 Förmf\ner för kvinnor som genomgår militär grundutbildning . 32 

8 Besvär över beslut i socialförsäkringsärenden . . . . . . . . . . . . . . . 33 

9 Omprövning av försäkringsdomstols beslut . . . . . . . . . . . . . . . . . 34 

10 De allmänna försäkringskassornas arkiv . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 35 

11 Hemställan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 

12 Beslut... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 36 

Bilaga Riksförsäkringsverkets skrivelse angaende den frivilliga pen-

sionsförsäkringen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 

GOTAB Stockholm 1980 63607 


