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Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen läggs fram förslag om enhetligare och enklare regler för 

beräkningen av arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Syftet härmed är bl. a. 

att uppnt1 administrativa lättnader för myndigheter samt för arbetsgivare och 

egenföretagare. De nya reglerna gör det också möjligt att införa ett 

effektivare debiterings- och upphördssystem. 

Förslagen innebär i korthet följande. 

De nuvarande hasbelopps- och maximeringsavdragen slopas vid beräk

ningen av A TP-avgiftcn. I likhet med vad som f. n. gäller för övriga 

socialförsäkringsavgifter skall ATP-avgiften i fortsättningen beräknas på 

hela löncsumman resp. hela nettoinkomsten efter schablonavdrag av rörelse 

eller jordbruk. Procentsatsen för avgiftsuttaget sätts ned med hänsyn 

härtill. 

En gemensam övre åldersgräns för uttag av arbetsgivaravgifter och 

egenavgifter införs. Avgifter skall erläggas längst t. o. m. det är då 

arbetstagaren resp. egenföretagaren uppnår 65 års ålder. 

Den särskilda byggnadsforskningsavgiften avskaffas. Byggnadsforskning

en finansieras i stället genom anslag övi:r statsbudgeten. Samtidigt höjs 

folkpensionsavgiften från 8.4 % .. till 8.45 'k. 

Möjligheten för egenföretagare att få undantagande friin ATP avskaffas. 

D.:: personer som iir födda år 1923 eller tidigare och som har ett gällande 

undantagande från ATP skall dock också i fortsättningen ha möjlighet att stå 

utanför försäkringen om de så önskar. 

De materiella bestämmelserna för beräkningen av arbetsgivaravgifter och 

egenavgifter förs samman i en gemensam lag, benämnd lag om socialavgifter. 

Som en följd härav kan nuvarande separata lagar, innehållande avgiftsbe

stämmclser. upphävas. 

De nya reglerna föreslås triida i kraft den 1 januari 1982. 

Riksdagen 1980181. I sam/. Nr 178 
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I Förslag till 
Lag om socialavgifter 

Härigenom föreskrivs fiiljamk. 

1 kap. Inledning 

1 §I denna lag ges bestämmelser om avgifter för finansiering av den allmänna 

försäkringen och vissa andra sociala ändamM. 

2 § A vgiftcrna skall betalas av arbetsgivare samt av den som är försäkrad 

enligt lagen (1962:38 l) om allmiin försäkring och har inkomst av annat 

förvärvsarbete som avses i 3 kap. 2 § eller 11 kap. 3 § nämnda lag. 

Vid tillämpning av denna lag skall den som har utgett sådant bidrag som 

avses i 11 kap. 2 § första stycket m) lagen om allmän försäkring anses som 

arbetsgivare. 

2 kap. Arhetsgh·aravgifter 

1 §En arbetsgivare skall på det avgiftsunderlag som anges i 3--5 §§för varje år 

betala 
1. sjukförsäkringsavgift med 10,50 procent, 

2. folkpensionsm'gift med 8,45 procent, 

3. tilläggspensionsavgift efter den procentsats som anges i särskild lag, 
4. de/pensionsavgift med 0,50 procent, 

5. barnommrgsavgift med 2,20 procent, 

6. arbetsskadeavgift efter den procentsats som anges i särskild lag, 

7. arbetsmarknadsavgift med 0,80 procent, 

8. arbetarskyddsavgift med 0, 155 procent, 

9. v1uenutbildningsaFgift med 0,25 procent samt 

10. lönegarantiavgift med 0,20 procent. 

Arbetsgivare som avses i 1 kap. 2 § andra stycket skall dock betala endast 

tilläggspensionsa vgift. 

Staten betalar inte arbetsskadeavgift. 

2 § En arbetsgivare som sysselsätter sjömän skall på den ersättning som 

utgetts till sådana för varje år bdala även sjiimanspension1·<ll"gif1 med 0,80 

procent. 
I fråga om sjömiin skall sjukförsäkringsavgift och folkprnsionsavgift 

beräknas efter de procentsatser som regeringen eller. efter regeringens 

bemyndigande, riksförsiikringsvcrkct årligen fastställer. Procentsatserna 

skall utgöra den andel av de i 1 § första stycket 1 och 2 angivna 

procentsatserna som svarar mot förhållandet mellan antalet svenska sjömän 

och hela antalet sjömän p<'1 svenska handelsfartyg i medeltal för den 31 
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oktobcr de tre ;ir snm niirmast föregiitt dt't {ir d;i proccntsatscrna faststiills. 

l-lfosyn skall diirvid inte tas till fartyg med en bruttodriiktighct umkrstigancle 

trehundra registerton. Procentsatserna bedknas mt'd tvi1 dl'cimalcr. 

Med s,iöman avses i denna lag den som skall betala sjiimansskatt cnligt I * I 
mom. första stycket lagcn (1958:295) om sjömansskatt. 

3 * Undcrlag för beräkning av avgifterna iir summan av vad arbetsgivaren 

under ~lrt't har utgett som lön i pengar eller naturafrirmimcr i form av kost. 

bostad clln bil dia. i fall som avses i 3 kap. 2 * andra styckct lagen 

( 1962:381) nm allmiin försäkring. annan crsiittning för utfört arbt'te. Bidrag 

snm avscs i 11 kap. 2 *första stycket m) lagen om allmiin försiikring liksUills 

mccl lön. 

4 * Vid bcstiimmande av avgiftsunderlaget skall bortscs fr{111 

I. ersiittning till en lleh samme arbctstagart' om den under årct inte uppg<ltt 

till 500 kronor. 

2. ersättning till arbetstagare som vid ftrets ingång fyllt 65 är. 

3. ersättning till arbetstagare vid sjukdom eller ledighet för v~ird av barn 

eller med anledning av barns födelsc. till den del ersiittningen motsvarar 

sjukpenning eller föräldrapenning som arbetsgivare fär uppbiira enligt 3 kap. 

16 *eller 4 kap. 20 *lagen (1962:381) om allm;in försiikring, 

4. uppdragsersättning för vilken bevillningsavgift har erlagts enligt lagen 

(1908:128) om bevillningsavgifter för siirskilda förmåner och riittighctcr. 

5. ersättning som en arbetsgivare utgett till barn för arbctc som utförts i 

hans förvärvsverksamhet. i de fall avdrag för ersättningen inte fftr göras vid 

inkomsttaxeringen. 

6. ersättning till elen del denna motsvarar kostnader i arbetet som 

arbetstagare haft att tiicka med ersättningen. i den mån riksförsäkringsvcrket 

medger detta. samt 

7. ersättning för tjänstgöring i verkskydd enligt 47 * trt.:clje styckct 

civilfi.irsvarslagcn ( 1960:74 ). i den m{m ersiittningcn utgör eller motsvarar 

dagpenning. 

Medgivande enligt första stycket 6 fär lämnas endast om kostnaderna 

beräknas uppgå till minst en tiondel av ersättningen samt fär avse 

arhetstagare i viss verksamhet eller. cftt.!r framstiillning av arbetsgivaren. viss 

eller vissa arbetstagare. 

I fräga om inkomst från fåmansföretag skall föreskrifterna i punkt 13 av 

anvisningarna till 32 * kommunalskattclagcn ( 1928:370) tillämpas vid 

bestiimmande av avgiftsunderlaget. 

5 * Vid bestämmande av underlaget för beriikning av tilläggspensionsavgift 

skall bortses friin ersättningar som inte riiknas som inkomst av anställning 

enligt 11 kap. 2 ~ tredje eller fjiirde stycket Jagen ( 1962:381) om allmän 

försiikring. Vidare skall bortses från ersiittningar till arbetstagarc som inte iir 
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svenska medborgare. nch som inte heller iir bosatta h:ir. d:i ersättningarna 

avsL'r arbete utom riket. 

Vid bL'stii111111ande av undL'rlaget för beriikning a\' annan avgift iin 

tilliiggspensionsavgift skall hortses frt111 ersättningar till arbetstagare S\ll11 inte 

varit försiikradc enligt lagen ( !976:3HO) 0111 arbetsska<ldörsiikring. I fråga 

0111 arbete som har utförts för annans riikning utan att anstiillning förelegat 

skall vid beräkningen bortses från crsiittningar till pcrsonL'r som varit bosatta 

utomlands och utfört arhetct utom riket. 

3 kap. Egena,·gifter 

1 *En försäkrad som avses i l kap. 2 *skall på det avgiftsunderlag som anges 

i J-5 §* för varje år betala 

l. ~j11kförsiikring.1·m·gift, 

2. folkpensionsavgift. 

3. tillägg~pensionsavgift, 

4. delpensionsa1·g~ft. 

5. barnomsorgsavgift samt 

6. arbetsskadeavgift. 

I fråga om avgiftssatscrna gäller vad som föreskrivits i 2 kap. 1 §. 

2 *En försiikrad för vilken sjukpcnningJörsiikringen enligt 3 kap. 11 §lagen 

( 1962:3Hl) om allmiin försiikring gäller med karenstid skall dock betala 

sjukförsiikringsavgift efter den procentsats som regeringen eller, efter 

regeringens bemyndigande. riksfiirsäkringsvcrkct fastställer med hänsyn till 

den inverkan karenstiden bedöm~ fa p<i försäkringens utgifter. 

3 § Egenavgifter heriiknas inte för iir efter eld cb den försäkrade fyllt 6.S 

{tr. 

Andra avgifti:r ilr1 tilläggspcnsionsavgift betalas inte av den som vid 

utg~mgen av inkomstiiret ej var inskriven hos allmän frirsiikringskassa. 

Siidana avgifter betalas ej heller av den som för någon del av samma :ir 

uppburit hel förtidspension enligt lagen ( 1962:381) om allmän försäkring 

eller för hela året uppburit hel ~ilderspension enligt niimnda lag. 

Tilläggspensionsavgift betalas inte för år före det da den försäkrade fyllt 16 

i1r eller för dL't år da den försäkrade avlidit. Si'1dan avgift betalas ej heller d{1 

den försäkrade för hela äret uppburit hel ~ikkrspension enligt lagen om 

allmiin försäkring. 

Avgift betalas inte dii avgiftsunderlaget understiger .SUO kronor. 

4 *Grunden för hcräkning av avgift enligt 1 S 1, 5 och 6 utgörs av inkomst av 

annat förviirvsarbete som avses i 3 kap. 2 * lagen ( 1962:381) om allmän 

försäkring. 
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Grunden för beriikning av avgift enligt 1 * 2-4 utgörs av inkomst av annat 

flirviirvsarbete som avses i 11 kap. 3 * lagen om allmiin fiirsiikring. 

5 * Vid bestiimmande av avgiftsunderlaget skall bortses fdn inkomst som 

avses i 11 kap. 3 * första stycket d) lagen ( 1%2:381) om allmän fiirsiik

ring. 

Vid beräkningen av inkomst av annat förviirvsarbete giiller i tilliimpliga 

delar bcstiimmelserna i l 1 kap. 4 * lagen om allmiin försiikring. 

4 kap. Fördelning a\' influtna avgifter 

I * Sjukförsiikringsavgifter anviincls, i den m~m kostnaderna inte skall tiickas 

mtd statsbidrag enligt 19 kap. 2 *lagen ( l 962:381) om allmiin fiirsiikring, för 

att tiicka 

1. kostnader för sjukförsäkringsförm:'.mer enligt lagen om allmiin försiik

rin!!. 

2. kostnader enligt lagen ( 1974:525) om ersättning för viss födclsckontrul

leramk verksamhl'I m. m., 

3. den allmi'inna försäkringens kostnader för fiirm{mer enligt lagen 

( l ')81:49) om begriinsning av läkemedelskostnader, m. m., 

4. centrala studicstödsniimndens kostnader med anledning av att siidana 

fitcrbetalningspliktiga studiemedel som belöper pii en studerandes s.iukpe

riod enligt studiestödslagcn ( 1973:349) inte skall {1terbetalas, 

5. förvaltningskostnadcr för de allmänna försäkringskassorna. 

För reglering av över- och underskott finns en fond, benämnd allmänna 

sJuk.försiikring.1fonden. Grunderna för överföring av medel till och fr<ln 

fonden fastställs av regeringen. 

2 * Folkpensionsavgifter förs till staten som bidrag till finansieringen av 

folkpensioneringen enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. 

3 * Tilläggspensionsavgifter förs till en fond. henämnd allmänna pensio11s
.fo11den, med vars tillgängar kostnaderna för försäkringen för tilläggspcnsion 

enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall täckas. Fonden förvaltas 

enligt grunder som riksdagen fastställer särskilt. 

4 * Delpensionsavgifter förs till en fond, benämnd delpensionsfonden, med 

vars tillgängar kostnaderna för pensioner enligt lagen (1979:84) om 

delpensionsförsäkring och motsvarande äldre bestämmelser skall täckas. 

Fonden förvaltas enligt grunder som riksdagen fastställer särskilt. 

5 * Barnomsorgsavgifter förs till staten för finansiering av statsbidrag till 

förskole- och fritidshemsvcrksamhet inom kommunernas barnomsorg. 
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6 §Arbetsskadeavgifter förs till en fond. bcniimncl arhctsskadefondcn. med 

vars tillgi'111gar kostnaderna för ersiittningar enligt lagen ( 1976:380) om 

arbetsskadeförsäkring och motsvarande iildre bestiimmcls<.:r skall täckas. 

Fonden förvaltas enligt grunder som riksdagen fastställer särskilt. 

7 § Arbetsmarknadsavgifter fors till staten för finansiering av arbetslöshets

ersiittning enligt lagen ( 1973:370) om arbetslöshetsförsäkring och lagen 

( 1973:371) om kontant arb<.:tsmarknadsstöcl samt utbildningsbidrag vid 

arbctsmarknadsutbildning och yrkesinriktad rehabilitering. 

8 § Av influtna arhetarskyddsavgifter förs 16.:'i procent till staten som bidrag 

till kostnader för arhetarskyddsstyrelsem och yrkesinsp<.:ktionens verksam

het. 

Återstoden av influtna arb<.:tarskyddsavgifter förs till en fond. heniimnd 

arbetarskyddsfonden. vars tillg{111gar skall utgiira bidrag till 

1. kostnader i övrigt för forskning och utveckling samt utbildning och 

information beträffande arbetarskydd. 

2. kostnader för forskning och utv<.:ckling samt utbildning och information 

beträffand<.: medbestämmande i arbetslivet och arbetslivsfrågor i övrigt. 

3. kostnader för skyddsarhete som utförs av skyddsombud som har utsetts 

enligt 6 kap. 2 § tr<.:dje stycket arbetsmiljölagen ( 1977: 1160). 

4. kostnader för utbildning av styrelserepresentanter för de anställda. 

9 § Vuxenutbildningsavgifter förs till staten och anviinds för finansiering av 

timstucliestöd. dagstudiestöd och särskilt vuxenstudiestöd enligt studiestöds

lagen ( 1973:349) samt vuxenutbildning enligt bestämmelser som regeringen 

meddelar. 

10 § Lönegarantiavgiftcr förs till en fond. benämnd lönegaranrifonden. med 

vars tillgångar kostnaderna för ersättningar enligt lagen ( 1970:741) om statlig 

löncgaranti vid konkurs skall täckas. 

11 § Sjömanspensionsavgifter används för beredande av pension åt sjömän 

vilka som manskap varit för utrikes fart påmönstrade svenskt handelsfartyg. 

Riksdagen fastställer särskilt de grunder som skall giilla för användningen av 

s jömanspensionsa vgifter. 

12 §Fonder som avses i d<.:tta kapitel förvaltas. i den mån <.:j annat föreskrivs. 

enligt grunder som regeringen fastställer. 

5 kap. Övriga bestämmelser 

I § Har den som är skyldig att betala annan egenavgift än tilläggspensions

avgift avlidit. skall 75 § I mom. kommunalskattelagen (1928:370) tillämpas 
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betrMfande befrielse frän skyldighet att betala avgiften. 

I fraga um befrielse i vissa fall fr~m skyldighet att betala egenavgift för 

tilläggspension giiller särskilda bestiimrnelser. 

2 *Har annan arbetsgivare för sjöman iin redare fast driftstiille i riket bara p<i 

fartyg. svarar redaren för att arbetsgivaren fullgör sina förpliktelser enligt 

denna lag som om förpliktelserna ålegat redaren sjiilv. Har redaren till följd 

hiirav betalat avgiftshelopp. far han fordra tillbaka beloppet av sjömannens 

arbetsgivare. 

3 * Om debitering och uppbörd av avgifter enligt denna lag giiller siirskilda 

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

(OOllO:OOO) om socialavgifter samt i uppbördslagen (1953:272). 

4 * Regeringen bemyndigas att efter överenskommelse med främmande 

makt meddela föreskrifter om utsträckt tillämpning av denna lag eller om 

undantag i vissa fall från lagens bestämmelser. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. Genom lagen upphävs 

l. lagen (1960:77) om byggnadsforskningsavgift, 

2. lagen (1961 :300) om avgift för sjöfolks pensionering. 

3. lagen (1970:742) om lönegarantiavgift, 

..\. lagen ( 1971 :282) om arbetarskyddsavgift. 

5. lagen ( 1975:358) om vuxenutbildningsavgift. 

6. lagen (1981: 15) om finansiering av statsbidrag till förskole- och 

fritidshemsverksamhet samt 

7. lagen ( 1981 :000) 1 om arbetsgivaravgift till arbetslöshetsersättning och 

utbildningsbidrag. 

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om avgifter som belöper på 

tid före ikraftträdandet. 

Den för vilken undantagande från försäkringen för tilliiggspension gäller 

betalar inte egenavgifter till tilläggspensioneringen och arbetsskadeförsäk

ringen. För den som nu sagts beriiknas sjukförsäkringsavgiften efter den 

procentsats som regeringen eller, efter regeringens bemyndigande. riksför

säkringsvcrket fastställer med hiinsyn till den inverkan undantagande! 

bedöms få pii utgifterna för sjukförsäkringen. 

Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till en föreskrift som 

har ersatts av en bestämmelse i denna lag. tillämpas i stället den nya 

bestiimmelscn. 

I Jfr prop. 1980!8!: 145. 
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2 Förslag till 
Lag om ändring i lagen ()962:381) om allmän försäkring 

llärigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1962:381) om allmiin frirsiik

ring1 

dels att 11 kap. 7 § och 19 kap. 4 a - 11 §§ skall upphöra att gälla. 

dels att 3 kap. 2, 5 och I I §§.Il kap. 2 och 6 **· 12 kap. 2 §. 13 kap. 2 *· 15 

kap. I§, 17 kap. I§. 19 kap. 1-4 §§samt 20 kap. 4 och 14 **skall ha nedan 

angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

3 kap. 

2 *" 
Sjukpenninggrundande 

i n k om s tär den inkomst i penning

ar eller naturaförmåner i form av 

kost, bostad eller bil. som försäkrad 

kan antagas för tir räknat komma att 

tills vidare åtnjuta av eget arbete, 

antingen såsom arbetstagare i all

män eller enskild tjänst (inkomst 

av an s t ä 11 n i n g ) eller pa annan 

grund ( i n k o m s t a v a n n a t 

förvärvsarbete ) . Sjukpen

ninggrundande inkomst fastställes av 

försäkringskassan. Inkomst av an

ställning och inkomst av annat för

värvsarbete skola därvid var för sig 

avrundas till närmast lägre hundratal 

kronor. För tid då undantagande 

från försäkringen för tilläggspension 

enligt 11 kap. 7 § gäller för den 

försiikrade skall inkomst av annat 

förvän•sarbete icke beaktas. 

Vid beräkning av sjukpenning

grundande inkomst bortses från 

inkomst av anställning och annat 

förvärvsarbete i den mån summan 

därav överstiger sju och en halv 

gånger det vid årets ingång gällande 

basbeloppet. Belopp. från vilket 

sålunda skall bortses, avräknas 

I Lagen omtryckt 1977:630. 
2 Senaste lydelse 1979:650. 

Sjukpenninggrundande 

i n k om st tir den inkomst i pengar 

eller naturaförmåner, i form av kost, 

bostad eller bil. som en försäkrad 

kan antas för år räknat komma att 

tills vidare få för eget arbete. anting

en såsom arbetstagare i allmän eller 

enskild tjänst ( inkomst av an -

st ä 11 n i n g ) eller på annan grund 

(inkomst av annat för

värvsarbete ) . Den sjukpen

ninggrundande inkomsten fastställs 

av försäkringskassan. Inkomst av 

anställning och inkomst av annat 

förvärvsarbete skall diirvid var för 

sig avrundas till närmast Wgrc hund

ratal kronor. 

Vid beräkning av sjukpenning

grundande inkomst bortses från 

sådan inkomst av anställning och 

annat förvärvsarbete som överstiger 

sju och en halv gänger det vid årets 

ingång gällande basbeloppet. Det 

belopp som sålunda skall undantas 

skall i första hand räknas av från 
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lvu1·arandc lydelse 

första hand på inkomst a\' annat 

förviirvsarbete. Ersiittning i pen

ningur eller naturaförmiiner som i 

fiirsta strckct sagts för arbete som 

n:lgon utför fiir annans räkning utan 

att vara anstiilld i dennes tjiinst skall, 

om ersiittningen under ett fir uppg{1tt 

till minst femhundra kronor, anses 

säsom inkomst av anstiillning. Är 

ersättningen att h:"införa till inkomst 

av rörelse som bedrivits av den som 

utfört arbetet eller av jordbruksfas

tighet som denne brukat skall vad nu 

sagts gälla endast sä1·ida dt:nne och 

den som utgivit ersättningcn äro 

ense diimm. I de fall som nu nämnts 

skall den som utfört arbetet anses 

s[1som arbetstagare och den som 

utgivit t:rsättningen såsom arbetsgi

vare. 

Beräkning av sjukpt:nninggrun

dande inkomst skall. där förhällan

dl:na ej eljest iiro kända för försäk

ringskassan. grundas pä de upplys

ningar. som kassan kan inhämta av 

den försäkrade eller dennes arbets

givare eller som må kunna framgå av 

den uppskattning. som vid taxering 

gjorts av den försäkrades inkomst. 

Inkomst av arbete för egen räkning 

mä ej beräknas högre iin som mot

svarar skälig avlöning för liknande 

arbete för annans räkning. Utgöres 

inkomst helt eller delvis av natura

förmåner i form av kost och bostad. 

skola dessa uppskattas efter de reg

ler, som tillämpas vid beräkning av 

prcliminiir skatt. Värdet av natura

förmån i form av bil skall uppskattas 

cnJ:gt de grunder som gälla för 

viirdcring av förmånen vid debite

ring och uppbörd av arbetsgivarav-

9 

FöT!'slagcn fr1li'll'l' 

inkomst av annat fördrvsarhetc. 

Ersiittning i prngar eller naturafiir

mi\ner för arbett: som nägon utför 

för någon annans riikning utan att 

vara anstiilld i dennes tjiinst skall 

anses siisom inkomst av anställning. 

om ersättningen under ett iir uppg~itt 

till minst kmhundra kronor. Är 

ersättningen att hiinföra till inkomst 

av rörelse som bedrivits av den som 

utfört arbetet eller av jordhruksfas

tighct som denne bruka!. ~kall vad 

nu sagts gälla endast om denne och 

den som utgivit ersiittningen är ense 

om detta. I dessa fall skall den som 

utfört arbetet anses s:isom arbetsta

gare och den som utgivit ersättning

en s{isom arbetsgivare. 

Beräkningen av den sjukpenning

grundande inkomsten skall. diir för

hiillandena inte är kända för försäk

ringskassan, grundas pa de upplys

ningar som kassan kan inhiimta av 

den försiikradc eller dennes arbets

givare eller som kan framg[1 av den 

uppskattning. som vid taxering 

gjorts av den försiikrades inkomst. 

Inkomst av arbett: för egen riikning 

får ej beräknas högre än som mot

svarar skälig avlöning för liknande 

arbete för annans räkning. Om 

inkomsten helt eller delvis wgörs av 

naturaförmilner i form av kost och 

bostad, skall dessa fömzåner upp

skattas efter de regler som tillämpas 

vid beräkning av preliminär skatt. 

Värdet av naturaförmån i form av bil 

skall uppskattas enligt de grunder 

som gäller för viirdering av fiirmancn 

vid debitering och uppbörd av 
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gift till sjukförsiikringen. 

Allmiin försäkringskassa skall 

samband med inskrivning av försäk

rad besluta angående den försäk

rades tillhörighet till sjukpenning

försiikringen. I fraga om försiikrad 

som avses i I * första stycket skall 

kassan samtidigt fastställa den för

siikrades sjukpenninggrundande in

komst. Av beslutet skall framgå i vad 

mån sjukpenninggrundande inkomst 

iir att hänföra till anställning eller till 

annat förvärvsarbete. Beslut om till

hörighet till sjukpenningförsäkring

en skall omprövas 

a) när till kassans kännedom kom

mit attför.1·äkrads inkomstförhällan

den undergått ändring av betydelse 

för rätten till sjukpenning eller för 

sjukpenningens storlek, 

b) när 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 utgående sådan pension änd

ras med hänsyn till ändring i den 

försäkrades förmåga eller möjlighet 

att bereda sig inkomst genom arbe

te, samt 

d) när delpension enligt särskild 

lag beviljas den försäkrade eller 

redan utgående sadan pension änd

ras med hänsyn till ändring i den 

försäkrades arbets- och inkomstför

hallandcn. 

10 

Fiircslagrn lrdclsl' 

arbetsgivaravgift till sjukförsakring

cr1. 

Den allmiinna försäkringskassan 

skall i samband med inskrivning av 

en försiikrad besluta om elen försiik

rades tillhörighet till sjukpenning

försäkringen. I frt1ga om rn försiik

rad som avses i I * första stycket 

skall kassan samtidigt fastställa den 

försäkrades sjukpL·nninggrundandc 

inkomst. Av beslutet skall framgt1 i 

vad män den sjukpenninggrundande 

inkomsten är att hänföra till anställ

ning eller till annat förvärvsarbete. 

Beslut om tillhörighet till sjukpen

ningförsäkringen skall omprövas 

a) när kassan fått kännedom om 

att den försäkrades inkomstförhål

landen undergätt iindring av bety

delse för rätten till sjukpenning dler 

för sjukpenningens storlek, 

b) när förtidspension enligt denna 

lag beviljas elen försäkrade eller 

redan utgående sådan pension änd

ras med hänsyn till ändring i den 

försiikrades förmåga eller miijlighet 

att bereda sig inkomst genom arbe

te. samt 

c) när dclpension enligt särskild 

lag beviljas den försäkrade eller 

redan utgående sådan pension änd

ras med hänsyn till ändring i den 

försäkrades arhets- och inkomstför

hiillanclen. 

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

'Senaste lydelse 1980:315. 
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efter det försiikringskassan fött kiinncdum om inkomstindringL'n. Andring 

skall i annat fall ske si1 snart ankdning till iindringen uppkommit dkr. i fall 

dii sjukpenningforsiikring enligt I ~ andra stycket skall upphi.lra p<i grund av 

att den fiirsiikrades make elkr nt1gon med vilken den försiikrade v<1rit gift 

eller har eller har haft barn avlider. vid fjiirde m<'1nadsskiftet efter 

diidsfallet. 

Under tid, cb Jen försäkrade 

bedriver studier för vilka han uppbiir 

siirskilt \'UXenstudicstöd L'nligt stu

diestiidslagen ( 1973:349) ellL'r ut

bildningsbidrag för doktorander en

ligt förordningen ( 1976:536) om 

utbildningsbidrag för doktorander. 

eller dii han är inskriven vid arbets

marknadsin'1itut eller efter förmt!d

ling av en arbetsrnarknadsrnyndig

hct genomg<'tr yrkesutbildning skall 

den fastställda sjukpenninggrundan

de inkomsten ej sänkas. Siinkning 

för dock ske i siidana fall som avses i 

första stycket b), c) eller dJ. Vidare 

får sänkning ske när n<igon undergär 

arbetstriining i arbetsmarknadsinsti

tut, under förutsättning att arbets

triiningen pågiitt sex mlmader. 

Den faststiillda sjukpenninggrun

dande inkomsten skall ej siinkas 

under tid dii den försiikrade bedriver 

studier. för vilka han uppbiir siirskilt 

vuxenstudiestöd enligt studiestöds

lagen ( 1973:349) eller utbildningsbi

drag för doktorander enligt för

ordningen ( 1976:536) om uthild

ningsbidrag för doktorander, eller 

df1 han är inskriven vid arbetsmark

nadsinstitut eller efter förmedling av 

en arbctsmarknadsmyndighet ge

nomgt1r yrkesuthildning. Siinkning 

far dock ske i sädana fall som avses i 

första stycket b) eller c). Vidare far 

siinkning ske när n{1gon undergar 

arbetsträning i arbetsmarknadsinsti

tut, under förutsiittning att arbets

träningen p{1g<'itt sex m{mader. 

11 ~ 

Därest försäkrad gör anmälan där

om till den allmänna försäkringskas

san, skall i fråga om sjukperiod. som 

börjar efter nästa mirnadsskiftc, 

sjukpenning som svarar mot inkomst 

av annat förvärvsarbete icke utgi1 för 

de första tre, trettiotre eller nittiotre 

dagarna av varje sjukperiod, den 

dag dii sjukdomsfallet intriiffade 

inräknad ( karens t i cl ) . Därvid 

iiga 10 S forsta-tred je styckena icke 

tillämpning i fråga om s[1dan sjuk

penning. Vid beräkning av karenstid 

skola. därest sjukperiod börjar inom 

tjugu dagar efter föregaendc sjukpc-

Om en försiikrad gör anmälan till 

den allmänna försiikringskassan 

skall i fråga om sjukpaioder. som 

börjar efter nästa manadsskifte' 

sjukpenning som svarar mut inkomst 

av annat förvärvsarbete inte utgii för 

de första tre. trettiotre eller nittiotre 

dagarna av varje sjukperiod. den 

dag dä sjukdomsfallet inträffade 

inräknad ( k ar e n st i cl ) . I fr{1ga 

om siidan sjukpenning til!timpas inte 

10 * första-tredje styckena. Vid 

beriikning av karenstid skall, om en 

sjukperiod börjar inom tjugu dagar 

efter föreg[1ende sjukpt!riods slut, de 
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riods slut. de båda perioderna anses 

siisorn en sjukperiod. 

Försiikrad. som gjort anmälan 

enligt första stycket, må övergå till 

försäkring med kortare karenstid 

eller utan karenstid, om han ej fyllt 

femtiofem :1r samt har god hälsa. 

Sfalan ändring skall gälla friin och 

med m[111aden niirmast efter den, då 

framställning härom gjordes hos kas

san. men må ej äga tillämpning vid 

sjukdom. som inträffat innan änd

ringen blivit gällande. 

12 

Fiircslage11 lv<lclsc 

bada perioderna anses siisom en 

sjukperiod. 

En försäkrad. som gjurt anmälan 

enligt första stycket. får överg<'i till 

försiikring: med kortare karenstid 

eller utan karenstid. om han har god 

hälsa och ej har fyllt femtiofem {1r. 

En sädan iindring skall gälla fritn och 

med miinaden närmast efter den, dii 

framställningen gjordes hos kassan. 

men får ej tillämpas vid sjukdom 

som intriiffat innan iindringen blivit 

gällande. 

I fräga om försäkring med karenstid skall vid tillämpning av 5 * andra 

stycket första punkten den i sagda punkt angivna tiden trettio dagar ökas med 

det antal dagar som svarar mot den valda karenstiden. 

Upphör undantagande som avses i 

2 .~första stycket sisw punkten all äga 

giltighet, skall beträffande sjukpen

ning. som svarar mot inkomst a1· 

annat fön·än•.rnrbctc, gälla en 

karenstid av nittiotre dagar. Den 

försäkrade må dock under de förut

sä1t11ingar som angivas i andra styck

et välja försäkring med kortare 

karenstid eller utan karenstid; och 

skall därvid jämväl i övrigt tillämpas 

vad i andra stycket är stadgat. 

Ej må i nägot fall sjukpenning som 

avses i denna paragraf utgivas vid 

sjukdom, som inträffat medan 

undantagande iigdc giltighet. 

11 kap. 

2 ~4 

Med i n k o m s t a v a n s t ä 11 -

ni n g avses den lön i penningar eller 

naturaförmåner i form av kost, 

bostad eller bil. som försäkrad åtnju

tit sasom arbetstagare i allmän eller 

4 Senaste lyc.Jelse 1980:115. 

Med i n k o m s t a v a n s t ä 11 -

ni n g avses den lön i pengar eller 

naturaförmaner. i form av kost. 

bostad eller bil. som en försäkrad har 

fått såsom arbetstagare i allmän eller 
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enskild tjiinst. Till sftdan inkomst 

luinfiires dock icke fr(111 en och sam

me arhetsgivare åtnjuten lön som 

under ett ;hej uppgått till femhund

ra kronor. Sftsom inkomst av anställ-

ning anses även 

Föreslagen lydelse 

enskild tjiinst. Till siidan inkomst 

riiknas dock i111c fr;'in en och s;unme 

arhetsgivare 111gi1•c11 lön som under 

ett år ej uppgatt till femhundra 

kronor. Säsom inkomst av anställ

ning anses iiven 

a) sjukpenning enligt denna lag eller lagen ( 1976:3811) om arbetsskade

försäkring eller motsvarande ersiittning som utg;lr enligt annan författning 

eller pii grund av rq:cringens förordnande. i den mitn ersiittningen triider i 

stiillet för fiirsiikrads inkomst si1som arhetstagarc i allmiin eller enskild 

tjiinst. 

h) föriildrapenning. 

c) drdbidrag enligt 9 kap. 4 ~. 

d) dagpenning från erkänd arbetsliishetskassa. 

e) kontant arbetsmarknadsstöd enligt lagen ( 1973:37 J) om kontant 

arhetsmarknadsstöd. 

n uthildningsbidrag under arbets

marknadsutbildning och yrkesinrik

tad rehabilitering i form av dagpen-

ning och stimulansbidrag, 

f) utbildningsbidrag under arbets

marknadsutbildning och yrkesinrik

tad rehabilitering i form av dagpcn-

ning, 

g) timstudiestöd, inkomsthidrag och vuxenstudiebidrag enligt studiestöds

lagen ( 1973:349). 

h) del pension enligt lagarna (J 975:380) och (1979:84) om delpensionsför

siikring. 

i) dagpenning till värnpliktiga. 

vapenfria t_jiinstepliktiga och elever i 

bistånds- och katastrofutbildning 

under repetitionsutbildning. frivilli

ga som genomgå uthildning under 

krigsförbandsövning eller siirskild 

övning inom viirnpliktsuthildningen. 

i) dagpenning till värnpliktiga. 

vapenfria tjänstepliktiga och elever i 

bist{mds- och katastrofutbildning 

under repetitionsutbildning. frivilli

ga som genomgår utbildning under 

krigsförbandsövning eller särskild 

övning inom värnpliktsutbildningcn. 

l:ikare under försvarsmedieinsk liikare under försvarsmedicinsk 

tjänstgöring samt civilfiirsvarsplikti- tjänstgöring samt civilförsvarsplikti-

ga. ga. 

j) uthildningshidrag för doktorander. 

k) timersättning vid grundläggande utbildning för vuxna. 

I) livriinta enligt 4 kap. lagen om I) livränta enligt 4 kap. lagen 

arbetsskadeförsäkring: eller motsva- (1976:380) om arbetsskadeförsäk-

rande livriinta som bestämmes med ring eller motsvarande livränta som 

tilliimpning av sagda lag. hes1ii111s med ti!Himpning av sagda 

lag. 

m) fr~in Sveriges författarfond och konstnärsniimnden utgiiende hidrag: 



Prop. 1980/81:178 

N111·ara11de ll'lil'lse Fiires/11gc11 /rde/se 

som ej iir att hiinfiira till inkomst av annat förviirvsarbete enligt 3 ~.i den miin 

regeringen s~1 förordnar. 

I fr{1ga om ersättning i 111·1111i11gar 

eller naturaförmimer som i första 

stycket sägs för arbete som nt1gon 

utfört för annans riikning utan att 

vara anstiilld i dennes tjiinst skall rnd 

i .3 kap. 2 ~ andra stycket sägs iiga 

111ot.1Tara11de ti!liimp11i11g. 

Vid beriikning a\' inkomst av 

anstiillning skall hiinsyn tagas till lön 

eller annan ersättning. som fiirsiik

rad åtnjutit fr;in arbetsgivare. rilkcn 

iir bosatt utom riket eller är utliindsk 

juridisk person. endast i fall då den 

försiikrade svsselsatts hiir i riket eller 

tjänstgjort som sjöman ombord pi1 

svenskt handelsfartyg. Vad i dcna 

stycke siigs skall icke giilla beträffan

de lön till srensk medborgare. 

saframt svenska staten eller. där 

lönen härrör från utländsk juridisk 

person. svensk juridisk person. som 

iiger ett bestämmande inflytande 

över den utländska juridiska perso

nen. enligt av riksförsäkringsverket 

godtagen förbindelse har att svara 

förargift till försiikringenfiir tilläggs

pension enligt 19 kap. I ~-
Hänsyn skall ej heller tagas till lön 

eller annan ers;ittning fr~in främman

de makts hiin·arandc beskickning 

eller lönade konsulat eller fdm 

arbetsgivare. 1·ilke11 tillhör beskick

ning eller konsulat som nu sagts och 

icke ;ir svensk medborgare. Vad i 

detta stycke siigs skall icke gälla 

beträffande lön till svensk medbor

gare eller den som utan att vara 

svensk medborgare iir bosatt i riket. 

såfl·a111t utländsk beskickning h;ir i 

l fri1ga om l'rsiittning i 11c11g11r eller 

naturaförmtmer som s{igs i första 

stycket för arbete som någon utfört 

för någon annans riikning utan att 

vara anställd i dennes tjiinst giiller i 

tilliimpligu delar hestii111111dsema i .3 

kap. '.:! * andra stycket. 

Vid beriikning av inkomst av 

anst{illning skall hiinsvn tas till lön 

eller annan ers;ittning. som den fiir

siikmdc har jiltt frt111 rn arbetsgivare. 

so111 är bosatt utom riket eller ;ir 

utländsk juridisk perslm. endast i fall 

då den försiikrade sysselsatts här i 

riket eller tjänstgjort som sjöman 

ombord p{t svenskt handelsfartyg. 

Vad som s{igs hiir skall inte gälla 

betriiffande lön till s1·c11ska medbor

gare. mn svenska staten eller. där 

llinen härrör fr{111 utländsk juridisk 

person. en svensk juridisk person. 

som äger ett bestiimmande inflytan

de över den utliindska juridiska per

sonen. enligt av riksförsiikringsver

ket godtagl'n förbindelse har att 

svara för til!iiggspcnsionsm-gUicn. 

I !:insyn skall. ej heller tas till lön 

eller annan ersiittning friin friimman

de makts beskickning eller lönade 

konsulat här i riket eller frän arbets

givare. som tillhi.ir sådan beskick

ning eller sådant konsulat och som 

inte är S\'ensk medborgare. Vad som 

s{igs här skall inte giilla hetriiffande 

lön till svensk medborgare l'lkr till 

den som utan att \·ara svensk med

borgare iir bosatt i riket. 0111 en 

utbndsk beskickning hiir i riket 
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rikd enligt av riksförsiikringsverkct enligt a\' riksförsiikringsverket god-

godtagen förhindclsc har att svara tagen förbindelse har att svara för 

för a1·gifi tillfiirsiikrillgm för 1il/äggs- 1illiiggspensio11sm•gifie11. 

pt'11sio11 l'lllig1 14 kap. I .~. 

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

siisom arbetsgivare. 

fi.ir varje [1r. för vilket pensions

grundande inkomst fastst:illts för 

försiikrad. skall pc n si 0 n s r 0 -

ii 11 g tillgodoriiknas honom. I den 

miin pcnsionsgrundande inkomsl 

hiirriir från inkomst av annat för

viirvsarbcte må dock pcnsionspoiing 

tillgodoriiknas den försäkrade en

dast såvida tilläggspensionsavgift rn

lig1 19 kap. 3 § för året till fullo 

erlagts inom föreskriven tid. Utan 

hinder av att si1dan avgiftsbetalning 

icke skett skall pensionspoäng tillgo

doriiknas den försiikrade för de b{\da 

är som närmast föregått det df1 

pension vid bifall till ansökningen 

skulle börja utgå. Pensionspoäng 

skall vidare alltid tillgodoräknas för 

pensionsgrundanck inkomst hiirrö

rande friin inkomst som avses i 3 * 
första stycket d ). 

För varje [1r. för vilket pensions

grundandc inkomst fastst:illts för rn 

förs:ikrad. skall p e Ils i 0 Ils r 0 -

ii n g tillgodoriiknas honom. I den 

m[m den pcnsionsgrundande in

komstm hiirri:ir från inkomst av 

annat förvärvsarbete Jär dock pcn

sionspoäng tillgodor:iknas den för

siikrade endast om tilliiggspensions

avgift för året till fullo erlagts inom 

föreskriven tid. Utan hinder av att 

s{1dan avgiftsbetalning i111e skett 

skall pensionspoiing tillgodoriiknas 

elen försiikrade för de båda år som 

närmast förcg<"1tt det då pension vid 

bifall till an~ökningen skulle börja 

utgii. Pensionspoiing skall vidare all

tid tillgodoräknas för pensionsgrun

dande inkomst som hiirriir friin 

inkomst som avses i 3 *första stycket 

d). 

Pcnsionspoäng som i första stycket siigs iir den pcnsi0nsgrundandc 

inkomsten delad med dc.:t vid ärets ingang gällande basbeloppet. Pensions

poiing beräknas med tv<'I decimaler. 

Har förs;ikrad under minst halva ;het ;1tnjutit halv eller tv{1 tredjedelar av 

hel förtidspension enligt 13 kap. 2 *·skall han. utöver pcnsionspoiing enligt 

första stycket tillgodoriiknas, om han ätnjutit halv förtidspension. hiilften 

och. om han åtnjutit tv{1 tredjedelar av hel förtidspension. tvä tredjedelar av 

det poängmedeltal som avses i andra stycket av n:imnda paragraf. Vad nu 

sagts skall icke giilla om pensionen enligt 6 kap. I * lagen (1976:380) om 

arbetsskadeförsiikring iir samordnad med livriinta. i\r endast en del av 

pensionen samordnad med livräntan, beaktas dPck så stor del av poiingme-

' Senast.: lydclsl' 1979: 127. 
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dcltalet som svarar mot förh{\llandet mellan den del av rensionen, som icke 

iir samordnad med livriintan, och pensionen. 

I !ar försäkrad under olika tider av årl't i1tnjutit hel förtidspension, tvi1 

tredjedelar av hel förtidspension eller halv förtidspension, skall vid 

tilliirnpning av tredje stycket den pension som utgt1tt under den längsta tiden 

anses ha utgiitt under hela tiden. 1 lar pensionerna utgiitt under lika l{mg tid 

av aret skall den för den försiikrade gynnsammaste bcräkningsgrunden 

tilbmpas. 

Oavsett hestiimmelserna i denna paragraf skall försiikrad för i\r, varunder 

han :1tnjutit förtidspension enligt 13 kap. 2 §, alltid tillgodoriiknas liigst 

pensionspoäng motsvarande Yad enligt niimnda paragraf skall antagas hava 

tillgodoriiknah honom för samma är. 

H" 
Försäkrad äger göra anmälan om 

undantagande från försäkringen så-

1•itt angår inkomst a1· annat förviin'.\'

arbetc. Har sådam wulantagamle 

skett, skall 1·id beräkning Il\' pCfl

sionsgrundande inkomst för den för

siikradcfor tid ejier ingilngen a1· året 

näst (fler det dä anmälan gjordes 

hänsyn icke tagas till inkomst m• 

annat förviin'.rnrbl'te eller till de/pen

sion som m·scs i 2 ~ första stycket 

h). 

Anmii/an som i första stycke/ sägs 

må återkallas m· den .forsäkradc med 

rcrkan från nästa årsskijie, do<'k 

tidigast frän det som i111riiff ar sedan 

undamagandet ägt giltighet i fem år. 

Har anmälan återkallats. äger den 

försäkrade ej ånyo göra dylik a11111ii

!11n. 

Anmälan eller återkallelse skall. 

diir den försäkrade är omyndig. 

göms a1· förmyndaren. som därvid 

har 1111 visa all den fiirsäkrade sam

rvckcr till åtgiirdrn. 

Anmälan 111· försäkrad. som i/r 

"Senaste lvdclse 1979:86. 
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gift. är uwn verkan. om icke hans 

make samryckcr rill 11nda111aga11dct. 

Ar maken 0111vndig eller bortovaran

de. anko111111('f' dl't på för111v11dare 

eller god man all lämna samtrcke. 

Särskilt samtycke iir eJ erforderligt. 

0111 den fiirsiikradc iir fi'irml'lldarc 

eller god man för sin make. Fiigras 

samt.veke. iigcr rikljnrsiikri11g1·1·ak1't 

111cdgirn 1111d1111wga11dct, 0111 särskil

da skiil ji'ireligga. 

17 

FörC'slagrn lydelse 

12 kap. 
'1 s .;. s 

Ålderspension utgör. där ej annat 

följer av andra och tredje styckena 

samt 3 och 4 ~*·för år räknat sextio 

procent a\' produkten av basbelop

pet för den m[mad. för vilken pen

sion skall utgirns, och medeltalet av 

de pensionspoäng som tillgodoräk

nats den försäkrade eller, om pen

sionspoäng tillgodoriiknats honom 

för mer Lin femton år. medeltalet av 

de femton högsta poängtalen. Har 

pensionspoiing tillgodoräknats den 

försäkrade för mindre än trettio år, 

skall hänsyn tagas endast till s[1 stor 

del av niimnda produkt som svarar 

mot fiirhiillandct mellan det antal år. 
för vilka pensionspoiing tillgodoräk

nats honom. och talet trettio. 

Har undantagande enligt 11 kap. 

7 ~ iigt giltighet för den försiikradc, 

skall honom tillkommande ålders

pension utgöra sextio procent av sa 

stor del av den i första stycket 

angivna produkten. som svarar mot 

förhållandet mellan det antal år, 

dock högst trettio. för vilka pen

sionspoiing tillgodoräknats den för

säkrade. och takt trdtio ökat med 

2 Riksdagen JC)811181. I Jam/. Nr 178 

Åldcrspension utgör. där ej annat 

följer av andra och tredje styckena 

samt 3 och 4 §~.för år räknat sextio 

procent av produkten av basbelop

pet för den månad, för vilken pen

sion skall betalas och medeltalet av 

de pensionspoäng som tillgodoriik

nats den försäkrade eller, om pen

sionspoiing tillgodoräknats honom 

för mer än femton är. medeltalet av 

de femton högsta poängtalen. Har 

pensionspoäng tillgodoräknats den 

försäkrade för mindre än trettio år. 

skall hänsyn tas endast till så stor del 

av nämnda produkt som svarar mot 

förhallandet mellan det antal år. för 

vilka pensionspoäng tillgodoräknats 

honom, och talet trettio. 

Har pcnsionspoiing enligt 11 kap. 

6 ~första stycket på grund a1· under

låten a1·giftsbetal11ing inte tillgodo

räknats den försäkrade. skall hans 

alderspcnsion utgöra sextio procent 

av så stor del av den i första stvckct 

angivna produkten. som svarar mot 

förhållandet mellan det antal år, 

dock högst trettio, för vilka pcn

sionspoäng tillgodoräknats elen för-
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ett för varje <'tr. för vilkd den fiirsiik- siikradt•. och talet trettio ökat med 

rade till följd av undantagandet icke ett för varjt' iir. för vilkt'l den förs~ik-

tillgodoräknats pensionspoäng eller rack till följd av under/äten aq.:ifrshc-

gått f<!rlustig mer iin cn poäng. Ej må wlning inte tillgodoriiknats pensions-

med tillämpning av vad nu sagts talet po~ing. Vid tillämpning av vad nu 

trettio ökas till mer än femtio. Vad i sagts fär talet trettio ej iikas till mer 

dertt1 sryckc sradgas skall iig1111101s1·a- iin femtio. 

runde rilliimpning i fall dä pensinns-

poiing jämlikt I/ kap. 6 .~ .första 

stvcket pä grund al' 11ndcrlåtc11 

111"gi.fislll'talni11g icke 1illgod11riik11111s 

den fiirsiikrade. 

Börjar älderspension wgä tidigare 

lin frän och med den mänad var

under den försäkrade fyller sextio

fem ar. skall pensionen minskas med 

fem tiondels procent för varje 

manad. som då pensionen börjar 

utgä återstiir till ingången av den 

mänad varunder den försäkrade fyl

ler sextiofem år. Om pensionen bör

jar utg;'\. senare än från och med 

sistnämnda månad. ökas pensionen 

med sex tiondels procent för varje 

mänad, som då pensionen hörjar 

utg[1 förflutit friin ing{mgen av den 

m{mad varunder den försiikrade 

uppniidde nämnda ålder; härvid må 

hiinsyn dock ej tagas till tid efter 

ing[mgen av den mån;1d. under l'i!

h:n den forsiikrade fyllt sjuttio år, 

och ej heller till tid, då den försiik

rade åtnjutit folkpension eller icke 

varit berättigad till tilläggspension i 

form av ålderspcnsion. 

0111 äldl'rspensioncn biirjar lllhl'

talas tidigare iin från och med elen 

månad varunder den försiikrade fvl

ler sextiofem [1r, skall pensinnen 

minskas med fem tiondels prncent 

för varje månad. som dii pensionen 

börjar utgå äterstiir till ing{111gen av 

den mi\nad varunder den försiikradc 

fyller sextiofem <'u. Om pensionen 

börjar utgä senare än friin och med 

sistnämnda månad. ökas pensionen 

med sex tiondels procent för varje 

månad. som cE1 pensionen börjar 

utgå förflutit från ingfogen av den 

mfmad varunder den försiikradc 

uppnfalde niimnda ålder; hiirvid får 

hänsyn dock ej tas till tid efter 

ingången av den månad. dä elen 

försäkrade fyllt sjuttio är. och ej 

heller till tid. då den försäkrade 

åtnjutit folkpension eller inre varit 

berättigad till tilläggspension i form 

av ålderspension. 

13 kap. 

2 ~7 

Uppgår den försäkrades sjukpen

ninggrundande inkomst vid tidpunk-

7 Senaste lydelse 1979: 127. 

Uppgilr den försäkrades sjukpen

ninggrundande inkomst vid tidpunk-
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ten för pcnsiomfallet liigst till ett 

belopp som motsvarar det vid iirets 

ingiing giillande basbeloppet. eller 

har pensionspoiing tillgodoriiknab 

den försäkrade för minst tvii av de 

fyra i1r, som niirmast fiircgätt det <'Il" 

d{1 pcnsionsfallct intriiffar, skall för

tidspension utgit med tilliimpning av 

bestiimmelserna i ;mdra stycket. 

Detsamma skall gälla dii vid tid

punkten för pensionsfalkt sjukpen

ninggrundanck i11koms1 uppg1le11dc 

till belopp som 1111 safits icke fast

ställts, men skulle ha fastställts. 

diiresl den allmiinna försiikringskas

san haft kiinncdom om samtliga de 

förhiillandcn som skola ligga till 

grund för fastställandet. 

Hel förtidspension motsvarar den 

tilläggspension i form av älderspen

sion. som skulle tillkomma den för

säkrade. diirest sådan pension skulle 

börja utgå från och med den mimad 

varunder han fyller sextiofem år. 

I färvid skall i\lderspensionen beriik

nas under antagande att den försäk

rade för varje är från och med det dä 

förtidsprnsionen börjar utgä till och 

med det då han uppnfa sextiofyra års 

ålder tillgodoräknats pcnsionspoäng 

motsvarande medeltalet av de pen

sionspoängtal. vilka tillgodoriiknats 

honom under de fyra år som niirmast 

föregått det år d:i pensionsfallet 

intriiffade el kr, om pensionen däri

genom blir större, under samtliga år 

från och med det då han fyllt sexton 

år till och med det som närmast 

föregått pcnsionsfallet. Vid beräk

ningen av nämnda medeltal bortses 

friin de år intill ett antal av hälften, 

l l) 

Föreslagen lydelse 

ten för pensionsfallet liigst till ett 

bt'lopp som motsvarar det vid iircts 

ing{mg gällande basbeloppet. cller 

har pensionspoiing tillgodoriiknats 

den fiirsiikrade för minst tv{1 <°1r av de 

fvra itr som niirmast föregått det är 

cb pensionsfallct inträffar. skall för

tidspension utgit med tilliimpning av 

bcstiimmclscrna i andra stycket. 

Detsamma skall giilla di1 vid tid

punkten för pensionsfallet den sjuk

penninggrundande inkomsten i111e 

har faststiillts till c11 s1ida111 belopp. 

men så skulle ha skC'll, om den 

allmänna försäkringskassan haft 

kännedom om samtliga de förhållan

den som skall ligga till grund för 

fastställandet. 

Hel förtidspension motsvarar den 

tilliiggspension i form av <'ilclerspen

sion. som skulle tillkomma den för

siikrade. om sådan pension skulle 

börja utgii frän och med den mimad 

varunder han fyller sextiofem år. 

Härvid skall frldcrspensionen beräk

nas under antagande att den försäk

rade för varje år från och med det då 

förtidspensionen börjar utgii till och 

med det då han uppniir sextiofyra års 

ålder tillgodoriiknats pensionspoiing 

motsvarande medeltalet av de pen

sionspoiingtal. vilka tillgodoräknats 

honom under de fyra är som närmast 

föregätt det i1r då pcnsionsfallet 

intriiffade eller, om pensionen däri

genom blir större, under samtliga ar 

frän och med det dii. han fyllt sexton 

år till och med det som närmast 

föregått pensionsfallct. Vid beräk

ningen av nämnda medeltal bortses 

från de år intill ett antal av hälften, 



Prop. 1980/81 :178 
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för vilka pensionspoiing ej tillgodo

räknats den försäkrade eller för vilka 

poängtalet är lägst. 

Pension enligt denna paragraf må 

ej utgå, om undantagande enligt 11 

kap. 7 § iigde giltighet för den försäk

rade då pension.~(allet inträffade samt 

undantagande/ tillika förwzlell, al/ 

den försäkrade för något av de fvra 

närma1·1 föregående åren gå// förlus

tig mer än en pensionspoäng. Ej 

heller må pension som nu sagts wgå, 

om den försäkrade vid sextiofem års 

ålder icke kan komma i åmjutande av 

ålderspension enligt 12 kap. 

20 

Föreslagen lydelse 

för vilka pensionspoäng ej tillgodo

räknats den försäkrade eller för vilka 

poängtalet är lägst. 

Pension enligt denna paragraf får 

ej utgå, om den försäkrade vid 

sextiofem ars ålder inte kan !Jli heriit

tigad till åldcrspension enligt 12 

kap. 

15 kap. 

1 ~ 
Ar försäkrad, som är svensk med

borgare, född under nagot av åren 

1896--1914, skall 1id tillämpning av 

12 kap. 2 ~första stycket talet trettio 

uthytas mot talet tjugu. Beträffande 

försäkrad som nu sagts skall l2 kap. 

2 § andra stycket icke äga tillämp

ning. 

Om försäkrad är svensk medbor

gare och född under något av aren 

1915--1923, skall vid tillämpning av 

12 kap. 2 §första och andra styckena 

talet trettio utbytas mot talet tjugu 

ökat med ett för varje år. som den 

försäkrade är född senare än år 1914; 

och skall för varje ar. som den 

försäkrade är född senare iin år 1914, 

ökning som i 12 kap. 2 ~ andra 

stycket sägs ske med en tiondel av 

det antal år. för vilket den försäk

rade till följd av wzdantagandet icke 

tillgodoräknats pcnsionspoiing eller 

gåu förlmtig mer än en poäng. 

Om en försäkrad iir svensk med

borgar..: och född under något av 

ärcn 1896--1914, skall vid tillämp

ning av 12 kap. 2 § första stycket 

talet trettio utbytas mot talet tjugu. 

Beträffande en sådan försiikrad till

liimpas inte hestämmelsema i l2 kap. 

2 § andra stycket. 

Om en försäkrad iir svensk med

borgare och född under något av 

ären 1915--1923, skall vid tillämp

ning av 12 kap. 2 * första och andra 

styckena talet trettio utbytas mot 

talet tjugu ökat med ett för varje {1r 

som den försäkrade är född senare 

iin år 1914. Dessutnm skall för varje 

år. som den försäkrade är född 

senare än år I 914. en ökning som i 12 

kap. 2 * andra stycket sägs ske med 

en tiondel av det antal år, för vilket 

den försäkrade till följd av underlå

ten avg((tshetalning inte tillgodoräk

nats pensionspoäng. 
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17 kap. 

1 *' 
Det pensionsbelopp. som först 

förfaller till betalning efter heriljan

de av förtidspension. skall minskas 

med den försiikrade tillkommande 

sjukpenning enligt denna lag i den 

111{111 pension och sjukpenning belö

pa p!t samma månad. Minskning .10111 

1111 sagts skall ske iiven med sjukpen

ning som utg{ir enligt lagen 

( 1976:380) om arbetsskadeförsiik

ring eller motsvarande ersiittning 

som utgiir enligt annan författning 

dlcr pa grund av regeringens förord

nande. Beviljas förtidspensionen att 

utgå i omedelbar anslutning till sjuk

bidrag, skall minskning dock göras 

endast å belopp. varmed pensionen i 

anledning av ytterligare nedsättning 

av den försiikradcs förmi1ga eller 

möjlighet att bereda sig inkomst 

genom förvärvsarbete överstiger 

sjukbidraget. I första hand minskas 

folkpension. Vad i detta stycke stad
gas om minskning av pension da 

sjukpenning har utgMt gäller även 

när dagpenning enligt 16 § arbets

marknadskungörelsen ( 1966:368) 

och särskilt vuxenstudiebidrag enligt 

7 kap. studicstödslagen ( 1973:349) 

har utgått. 

Har vid omprövning jämlikt 3 kap. 

5 ~ första stycket c) befunnits att den 

försäkrade även efter det pensionen 

beviljats är berättigad att vid sjuk

dom uppbära sjukpenning. skall för 

dag. då hel sjukpenning utgivits. 

sjukpenningen föranleda minskning 

av pensionen endast i den mån den 

x Senaste lydelse 1979: 1125. 

Det pcnsionsbelopp som först för

faller till hetalning .1cda11 förtidspen

sion bt'l'iljats skall minskas med dm 

sjukpenning den försiikrade har riitt 

till enligt denna lag i den m[m pen

sion och sjukpenning belöper pi1 

samma månad. En säilan minskning 

skall ~ke iivcn med sjukpenning som 

utgår enligt lagen ( 1976:380) om 

arbetsskadcfiirsiikring eller motsva

rande ersättning som utgttr enligt 

annan författning eller pit grund av 

regeringens förordnande. Beviljas 

förtidspensionen att utg<i i omedel

bar anslutning till sjukhidrag, skall 

minskningen dock göras endast på 

det belopp. varmed pensionen i 

anledning av ytterligare nedsättning 

av den försäkrades förmåga eller 

möjlighet att bereda sig inkomst 

genom förviirvsarbetc överstiger 

sjukbidraget. I första hand minskas 

j(ilkpe11sionen. Vad i detta stycke 

förcskril's om minskning av pensio

nen dä sjukpenning har utgått gäller 

även när dagpenning enligt I 6 * 
arbetsmarknadskungörelsen ( 1966: 

368) och siirskilt vuxenstudiebidrag 

enligt 7 kap. studiestödslagen ( 1973: 

349) har utg<Ht. 

Om den omprövning som skall ske 

enligt 3 kap. 5 §första stycket h) har 

lett till att den försäkrade även efter 

det att pensionen beviljats är berätti

gad att vid sjukdom uppbära sjuk

penning. skall för dag, d[1 hel sjuk

penning utgivits. sjukpenningen för

anleda minskning av pensionen 
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överstiger vad som skulle harn utgf1tt 

om sjukdomsfallet intriiffat efter det 

pensionen beviljats. 

Vad i första och andra styckena 

siigs skall iiga mots1·armule tillämp

ning beträffande belopp. l'llrmed 

förtidspension ökas i anledning m· 

ytterligare nedsättning i den försLik

rades förmåga eller möjlighet att 

bereda sig inkomst genom förv:irvs

arbete. 

Föreslagen lydelse 

endast i den m[in den överstiger vad 

som skulle ha utgått om sjukdoms

fallet inträffat efter det pen~ionen 

beviljats. 

Vad som siigs i första och andra 

styckena giiller i 1illii111pliga delar 

beträffande belopp som fiir1idspl'11-

sionen ökas med, om den fiirsiik

rades förmiiga eller möjlighet att få 

inkomst genom förviirvsarbctc ytter

ligare nedsiills. 

19 kap. 
1 §'' 

Arbetsgil'l1rc skall enligt 1•ad nedan 

sägsför varje år erlägga socialförsäk

ringsavgift till .1jukförsäkringen. 

folkpensioneringen och försäkringen 

för tilläggspension. 

Avgift till ~jukförsäkringen och till 

folkpensioneringen utgår å summan 

av vad arbetsgivaren under året till 

arbetstagare hos honom i penningar 

eller nalllraförmåner i form m• kost, 

bostad eller bil utgivit såsom lön eller, 

där fall som avses i 3 kap. 2 § andra 

stycket sista punkten iir för handen, 

annan ersättning för utfört arbete. 

Avgift till f örsiikringen för tilliiggs

pension utgår ä summan a1• vad 

arbetsgii•aren under åre1 till arhe1s1a

gare hos honom i penningar eller 

nalllraförmåner i form m· kosl, 

bostad eller bil utgii·it såsom lön eller. 

diir fall som avses i 11 kap. 2 §andra 

stycket är för handen. annan ersiill

ning för lllfört arhete. sedan f riln 

nämnda summa dragits ett belopp 

motsmrande del rid årets ingång 

9 Senaste lydelse 1'180:315. 

Om avgif1er för finansiering a1• 

sjukförsäkringen, folkpensione

ringen och försäkringen för Tilliiggs

pension föreskril•s i lagen (0000:000! 

om socialai•gifier. 
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giil/11111le hasbclopf'<'I 11111lri11licera1 

med del beräknade grnomsniuliga 

w11ale1 arhctstagarc hos arhctsgi-

1·arcn 1111der året. Hän-id skall arbets

tagare, som under hela året 1·arit 

anställd med jidl arbetstid. räk11a.1· 

såsom en 11rhctstag11re och urbers1u

g11rc, som under året 1·arit amrälld i 

111i11dre 0111fall11ing. medräkna.i· i 

mo1s1'<1rwulc män. Uc1 a111al arhe1s-

1i111111ar per år som i a//mii11he1 skall 

anses 11w1s1·t1ra fi1ll arbc1s1id ji1sts1ii/

les av regeringen <fler .fårs/ag av 

ri ksförsäk ringsverkcr. Ge11omsni11/i

ga a11/a/c1 arbcts1agare beräknas med 

e11 decimal. Om särskilda skäl föran

leda diirfill, ma al'gifi hcriiknas på 

säll som al'vikcr frå11 \'ad 11u swdgats 

men som gh·<'r i hm·udsak samma 

resulrat. 

Vid hcriikning m• a1·gifi enligt den

na paragraf skall hänsyn icke lllgas 

till arhe1stagare. l'ars lön under året ej 

uppgå/I till femhundra kronor. Vad 

gäller sjukfiirsiikringen och folkpen

sioneringen skall vidare bortses f rtln 

arbetstagare, som icke iir obligato

riskr försäkrad enlig! lagen 

( 1976:380) om arbetsskadeför.wik

ri11g, eller. där fråga iir om arhere 

som wförts för annans riikning utan 

all anstlillning förelegat. frän arbe1s-

1agan> som varit hosall utomlands 

och wfiirt arbeter utom riker. Så1•i11 

ang<lr försiikringen för tilliigg1pe11-

sio11 skall hii11syn icke tagas rill 

arbetstagares lön eller ersiillning i l'ad 

den fiir år riiknra överstiger sju och en 

lwll' gånger tler 1•id årets ingång 

gällande basbelopper. Sä1·i11 angär 

försäkringen för rilliiggspcnsion skall 

i·iilarc bor/ses frän arhers111garc, som 

23 

Föri'slagc11 ll'<lclsc 
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vid årets ingång 11pp11å11 se.rlio!Cm års 

ålder, så ock från arbets/agare i fall 

då lön eller annan ersiillning fil/ 

honom an/ingen enligt 11 kap. 2 ~ 

tredje eller fjärde stvcket icke riiknas 

säsom inkomsl m· a11stiil/11i11g eller. 

om arbets1agare11 icke lir s1·ensk med

borgare och ej heller iir bosatt härslii

des. a1·ser arbele 1110111 rike/. 

A l'gift crliigges ickefår arhr1.1·1aga

rcs liin 1·id sjukdom eller lediglll'I Jiir 
1·ärd a1· barn eller med anl<'d11i11g a1· 

barns födelse 1ill dm del /ii11e11 mot

svarar sj11kp<'n11i11g el/erfiiriildrapen

ning, som arbetsgirare iiger 11pphiira 

enligt 3 kap. 16 ~eller .J kap. 12 ~ . 

.4 Fgifl erlägges ej heller för lii11 som 

arhe/sgivare llfgi1•i1 till /Jam för arbete 

wfört i hans fiin·än·s1·erksa111he1 i de 

fall al'llrag fiir liinen ej får ske vid 

inkoms11axeri11gen ellrrför ersii1111i11g 

jör 1·ilkrn bcvil/11ingrnl'gif1 rrlagls 

enlig! lagen (1908: 128 s. I) om hei·ill

ningsargifler för särskilda förmåner 

och rii11ighe1er. 

Drn som har wgil'il ett bidrag som 

avses i i i kap. 2 .~ förs/a .\'/yckcl 111) 

skall erliigga a1',~ij( till försiikrin!jen 

för tilläggs{J('ll'ion som 0111 bidragel 

hade utgjort lc'in frän honom som 

arbetsgi)'(lre. Vid beriikningm a1· 

a1•giften skall den som jilll bidragel 

anses som en arbetstagare som 1111der 

hela året varit anställd med full 

arbetstid. 

Föreslagen lydel.l'l' 

2 *!Il 

Försäkrad. som 1·id 111gångc11 m· .\juk.fårsiikringrn finansieras. fiir-

visst år är inskriven hos allmän för- utom genom m•gifter som avses i J ~. 

siikringskassa och ej fvllt se.rtio(e111 lir m· stmsmedel. 

111 Senaste lydelse l 979: 127. 
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Nuvarande lydelse Fiires/agcn lrdelsc 

och ej heller för någon del ar swn11w S r a Is I> id r ag lämnas med fem-

år åtnjlllit hel förtidspension enligt ton proccm <ff kostnaderna fiir sjuk-

denna lag eller för hela äret åmj111i1 fiirsäkrings(iimuinn. inberäknat 

hel ä/dcrspension rnlig1 samma lag. 

skallfiir nämnda år 1il/ ka.1·san erläg

ga sjukförsiikringsai·gi.ft 

wula.förutsiittning all han under ärt/ 

haft inkomst ai· 1111na1 fän·än·sarhe1c 

enlig1 3 kap. 2 ;;;. 

Vid beräkning a1• m·gi/i enligt _/ijr

sta st.vckct iiger 3 ~ andra och fjärde 

styckrna samt I i kap . .f .~ mo/s\'{/ran

de tillämpning. 

Försäkrad. som l'id wgångcn a1· 

visst år är inskrii·en hos al/miin fiJr

säkringskassa. skall för nämnda år 
erlägga 

a 1•gift 

so c i a lfö r s ii kring s -

till folkpensionc-

ringen under förutsättning att han 

under året haft inkomst a1· annat 
fiin·än'.rnrbetc enligt I I kap. 3 f 
A rgi(t erlägges dock ej m· den so111 

Fid årets ingång uppnått s1•.rtiofc111 ärs 

ålder och ej heller av den so111 fiJr 

någon del ai· samma år åtnjutit hel 

förtidspension enligt denna lag eller 

för hela året åmjwit hel älderspcmio11 

enligt samma lag. 

Vid beräkning m· m•gi(t enlig1 för

sw stycket tages icke hiinsi·n till 

inkomst som för är räknat ej uppgått 

11 Senaste lydds.: 1979: I 27. 

fiirsäkringens kos111adcr enligt lag('// 

(}97./:525) om crsiitming fiir 1·iss 

Jiidclsekontrol lerande 1·1•rksamhet 

111. 111.. s111111 fl>r .fiirrnltning. 

Swts/Jidrag lämnas ridare 1111·d 

./('11l/u11 procc111 m· kornuuienw för 

dm a/lmiinna försiikringcn för .fi'ir-

111ä11cr enligt lagen ( 1981:./9) 0111 

hcgriinrning ai· läkemedelskostna

der, m. 111 .• samt for centrala .rtudie

stöds11ii111nde11 med anledning ai· all 

sädana återhetalningspliktiga s111die-

111cdel som belöper pli en studerandes 

s;ukpcriod e11ligr studiestöds/agen 

( IC/73:3./9) inte sk111/ 1itcrhetalas. 

Folkpcn.\-loncringen finansieras. 

fiimtom genom m·gi(ter som a1·ses i 

1 ~. lll' statsmedcl. 0111 ci annat s1/r
ski/1 före.1krii•irs. 
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Nul'arande lrdclse 

till ji:111/111ndra kronor. 

Försiikrwl. jbr 1·ilkC11 .f("ir 1·issr .lr 

.f(utstiillts prnsionsgrundande in

komst pä grundrnl a1• inkom.1·t al' 

annat fiirvii n".rnr/>elt'. skall fär 11ii11111-

da är erlägga t i 1111 g g s pc n -

si o n sa 1• gift il den pensionsgrun

dande inkomsten. i vad denna hiirrör 

ji·än inkomst a1· annat fiin·iin'.1·arbt'

tc. 

A vgiji er/iigges icke .f!ir inkomst, 

som anes i 11 kap. 3 .~ j!irsta stycket 

d). 

A i·gift till ~jukförsäkrin!jen enligt 

1 § eller .1j11kförsäkringsm'gzfi enligt 

2 § skall utgå n;Cll tio och fem tion

dels proce/l/ av det belopp. 1•anl 

avgijim skall /Jeräknas. För fiirsiik

rad som på grund m• undantagwulc 

enligt I 1 kap. 7 § ej omfattas av 

. 1j11kpenningfiirsiikringen eller för l'il

ken förstlkringrn enligt 3 kap. I I § 

gäller med karenstid. beräknas dock 

avgift enligt 2 .~ i:fter den lägre pro

centsats som regeringen eller, efter 

regeringens bemyndigande, myndig

het fastställer med hänsyn till den 

inverkan undanwgandet eller kare11s

tidn1 bedömes få på färsiikringcns 

wgijier. l11fl111na ai·gijier fördelas 

mellan de al/111iin11a försäkringskas

sorna till täckande av deras wgificr 

under ilret fiir sjukfiirsäkringsförmå

ncr. inhcräknat de kostnader enligt 

lagen ( 197-1:525 J om ersiillning får 

1·iss fiidclsekontrollerandc vcrksam

hl!l m. 111.. som iil'ila kassorna. samt 

får.fi'1Taltning. till dl'll del lll!jifiema 

12 Senaste lydelse 198ll: !tlJlJ. 

26 

Föreslagen lydelse 

A 1•g(fts1111aget till försäkringen för 

tilliiggspension skall 1·ara sä avFiigt 

att m•giftema i f öreni11g med andra 

tillgängliga medel finansierar pen

sions 111 betalningar. f örvallll i ngs kost

nader och andra utgifter fiir fiirsiik

ringcn samt den .fondering som 

behövs . 

Beslut om avgiftsllltaget fiir el/ 1·isst 

år skall fattas senast under året dess

! örimum. Riksförsäkringsverket 

skall vart femte år föreslå avgijisu11ug 

för nästföljande .1)11 år, i den mån 

1111aget inte redan hcslutats. 
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N111'11ra111/c /r,/e/.1e 

icke tiickas a1· statshidrag enligt 7 .~. 

/njlutna tn·gifier skola iil'cn täcka de 

kostnader som under ärel uppkom

mit fiir den allmänna försäkringen 

ji)r fiirmåner enligt lagen (1954:519) 

0111 kost11ad.1fria och prisnedsaua 

liikcmedc/ 111. 111. samt för centrala 

swdicstödsnämnden i anledning m· 

att atab<'lalningspliktiga s111dieme

dc/, som helöpa på studerandes sjuk

period. enligt stwliestödslage11 

(1973:349) icke skola återbetalas, till 

den del kostnaderna icke skola täckas 

med statliga medel enligt 7 § andra 

stycket. Fiir reglering av över- och 

underskott skall finnas en fond, 

benämnd a 11mä11 n a s j 11 k för -

sä k ri n gsf ond en. Regeringen 

fastsliillcr grunderna för örerf öran

det a1· medel till och från fonden. 

I fråga om .1jöman som avses i 1 § I 

1110111. första stycket lagen ( 1958:295) 

om sjömansskatt beräknas al'giften 

till sfukförsäkringen enligt procent

sats som regeringen eller, efter rege

ringens bemyndigande, myndighet 

.fiiststiiller. Procentsatsen skall för 

1·isst år utgöra bestämd andel m· den i 

förslfl stycke! angil'IW procentsatsen. 

Nämnda a11del skall s1·t1ra mor för

hållandet mellan a11talet svenska sfö

män och hela anralet sjömän på 

svenska handels! artyg i medeltal för 

den 31 oktober under de tre år, som 

närmast föregått det är då proce/lfsat

senfastställes. Hänsyn tages härvid ej 

till fartyg med en bruttodräkriglzct 

1mdl'rstigande trehundra registerton. 

f'roce11t.rntsc11 heriiknas med två deci

maler. 

Fiircslagrn lvdclsc 



Prop. J 980/8 J: J 78 

N111·11r1111de lydelse Föres/age11 lydelse 

4 a *lo 

A 1·gift till folkpensioneringen en

ligt 1 eller 3 § skall wgå med åtta och 

f1·ra rionde/s procent m· der belopp. 

på 1'i/ket a1·gijien skall bmiknas. I 

fräga om .1jiinwn som 111·s1•s i I ~ I 

mom. för.\'l11 strcke1 lagrn ! 1958:295 i 

0111 sjö111a11sskarr lwriik1111s dock 

111·g~fic11 ejicr den /iigrc procentsals 

som regeringen eller. efler regering

ens bemyndigande, 111wulighe1 fa.1·1-

ställcr med 11101s1·w·a11de rillämp11i11g 

m· 4 § andra stycke/. A 1•gif1ema 1ill

föras staten. 

5 *14 

A 1•gift till försäkringen ji.ir tilliiggs

pension enligt 1 § sa:11t tilläggspcn

sionsal'gift enligt 3 .1' skola utgå (fler 

en procenr.rnts . . 1·om .!lisrs1älles i sär

skild /af?. Procrnrsarsen skall 1•ara sä 

mTiigd all avgifrema i förening med 
andra rillgiingliga medel förslå 1ill 

hes1rilfandc av pensionrn1betalni11g

ar. f ön•almi11gskost1rnder och andra 

försäkringen för tillägg.1pmsim1 äi:i

lande utgifter iinnrnm rill den fonde

ring som finnes erforderlig. 

Beslut om den proce111s111s, som 

skall tillämpas för visst år, skall fall as 

senas1 t111der åre1 des.1förinnan. Riks

försäkri11g.1Terket åligger alt l'art fem

te är framlägga förslag be1riiffande 

procenrsatsema under nästföljande 

sju år, i den mån uttaget icke redan 

beslutafs. 

De aFgifter, som m·ses i för.1·111 

stycket. skola ingä till rn fond. be

nämnd a I I m ii 11 n a p ens in 11 s -

1.1 Sena~te lydelse 1980: IU39. 
14 Senaste lydelse 1979:127. 

2H 
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Nuvarandt! lytle/se 

f o 11 den . med 1·ars tillgångar kost

naderna för fiirsiikringen .för tilläggs

pension skula hrstridas. 

Allmänna pensionsfonden förrn/

tas t!llligt grunder som riksdagen 

fastställer särskilt. 

Saknar annan arbetsginm' för .1jc"i-

111an iin redare fast dnjrstiillc i rikt'! 

a1111orstiides iin på fimyg. svarar 

redaren för att arbctsgimren fullgör 

sina förpliktelser enligt denna lag 

som om förpliktelscnza ålegat reda

ren själ1'. Har redare till följd härat· 

erlagt avgiftsbelopp. äger han söka 

beloppet åter av sjömannens arbetsgi

vare. 

Fiireslagen lrdel.1l' 

7 *I:' 

Stats h id r ag utgår för rarje år 

med femton procent av allmän för

säkringskassas utgifter för .1jukför

siikring5förmåner, inheräknat de 

kostnader enligt lagen ( 1974:525 J om 

ersättning för viss födelsekontrolle

randl' verksamhet m. m .. som ävila 

kassan. samt fiir fän·a/tning. 

Statliga medel lllgår vidare för 

varje år med femton procent m· de 

kostnader som under året uppkom

mit för den allmänna försäkringen 

för förmåner enligt lagen (1954:519) 

om kostnad.1fria och prisnedsatta 

läkemedel m. m .. samt för centrala 

studiestödsnämnden i anledning 111· 

all återbetalningspliktiga studieme

del, som belöpa på studerandes .1juk

period. enligt st1uliestödslagen 

(1973:349) icke skola äterbt!talas. 

1:< Senaste lydelse 1979:1134. 

29 
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Nurnrandc lydelse 

Förutom genom mxi.ficr enligt 

och 3 .~!i hestridas kostnaderna för 

fot kpcnsi one ri ngcn 111· sta tsmed el. 

0111 ej annat siirskilt föresk1-ii'its. 

Fiireslagen lydelse 

l) *I" 
0111 debitering och uppbörd m· 

a1·gijicr enligt i !i samt av tilliiggspe11-

.1·ionsa1·gif'ter enligt 3 .~ ii1·enso111 

angämde hefric/se i 1·issa ji1// ji-ån 

skyldighet au erliigga avgift av sist

nii11111da slag gälla särskilda hestiim

mc/ser. 

10 * 
0111 debitering och uppbörd av 

siukförsiikringsal'gij'ter och a1·gifter 

till f olkpe11sio11eri11gen enligt 2 och 

3 ~!i stadgas i uppbörds/agen. 

Har försäkrad. som är pliktig all 

erliigga .1j11kförsiikring.rn1·gif1 enligt 

2 !i eller m·ttift till folkpensioneringen 
enligt 3 §. m·lidit skaft 75 !i I mom. 

kom111111w/ska11elagen ( 1928:370) 

äga mots1.•arande tillämpning betriif 

/ande bef riclse frän skyldighet all 

<'rliigga sådan m·giji. 

11 * 
I ai•riikning ii de m·giftcr, som 

tillkomma allmän försäkringskassa. 

äger kassan al' stats1·erket erhålla 

förskott enligt de f öreskrifier rege

ringen Ll(fiirdar. 

20 kap. 

H 

30 

Ilar någon genom oriktiga uppgif- Har nägon genom oriktiga uppgif-

ter eller genom underl{ttenhet att ter eller genom underl{ttenhet att 

Je; Senaste lydelse 1979: 127. 
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N11l'11ra11de lvdclsc 

fullgöra honom ål'il1111de uppgifts

cllcr anmiilningsskyldighet eller an

nvrlcdcs förorsakat att ersiittning 

utg:1tt obcl1örigen eller med för högt 

belopp. eller har ni1gon eljest obehii

rigen eller med för högt belopp 

uppburit ersättning od1 har han sb

ligen bort inse detta. skall itkrbetal

ning ske av vad för my<.:ket utbeta

lats. där ej i siirskilt fall anledning 

fiireligger att helt eller delvis ejicrgi

i·a återhet11/ni11gsskrldighct. 

Har äterbetalningsskyldighet 

[1\agts nägon enligt första stycket, må 

vid senare utbetalning till honom i 

avräkning å vad för mycket utgätt 

inni:h;illas skäligt belopp. Avdrag ä 

tilläggspension 1111) tillika göras för 

ogulden tilliiggspcnsionsm·gifi. såvi

da enligt l l kap. 6 ~ första stycket 

pensionspoiing som svarar mot 

avgiften tillgodoriiknats den försäk

rade för det [1r som avgiften avser. 

31 

Fiire.1!11gm /r1frl.1e 

fullgöra en uppgifts- eller anmiil

ningsshldighet eller 1u1 11111111/ siill 

fiirorsakat att en,iittning utg<.tt! obe

höriµen eller med för hiigt belopp. 

eller har n!1gon eljest obehörigen 

eller mL'd för högt belopp uppburit 

ersiittning och har han skiiligen bort 

inse detta. skall {1terhetalning ske av 

vad som för mycket utbetalats. 0111 

il/le i siirskilt fall anledning föreligger 

att helt eller delvis cftage <11erhe1al-

11i11gsskylclighe1en. 

Har ;'ttcrbetalningsskyldiµhet 

[llagts nägon enligt första stycket.filr 

vid senare utbetalning till honom i 

avriikning f>ci vad smn fiir mycket 

utgitll inneh!tllas ett skäligt bclt>pp. 

A \'drag på tilliiggspensinn fär iit·en 

göras för uhc1ald cgencffgifi för 1ill

liiggspcnsion. om enligt 11 kap. 6 * 
första stycket pensionspoiing som 

S\'arar mnt avgiften tillgodor:iknats 

den försiikrade för det är som avgif

ten avser oai·.1·c11 all ai·gificn inte 

alagts. 

IH 
Betriiffandc fullföljd av talan 1 Beträffande fullföljd av talan i 

vissa fall skall giilla vad diirom iir vissa fall skall gälla vad därom fiirc-

s1adga1 i författning som a\'ses i 11 skrirs i författning snm avses i I I 

kap. 4 * eller 19 kap. 9 * eller 10 -~ kap. 4 *· 
första stycket. l.fi·dga om hesi·iir öi·cr 

heslw i ärende. som m·ses i / 1) kap. 

I 0 .~ sisla stycket skall wul .\Diil gäller 

betriifflmde bcsl'iir (jver hcslw mligl 

15 ~ I mom. förordningen om slatlig 

inkomstskatt äga 1110tsi•armule 1ill-

liimp11ing. 

I. Denna lag tr:ider i kraft den I januari J lJ82. 

2. Äldre bestämmelser i 3 kap. 11 ~ giiller fortfarande för försäkrade för 
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Nu1•ari1111le lrde/sc Fiircslagen lydelse 

vilka undantagande enligt 11 kap. 7 * i dess iildre lydelse iigt giltighet. 

3. För försiikrade som iir födda ar 1923 eller tidigarl~ och för vilka 

undantagamk enligt 11 kap. 7 * i dess iildre lydelse ägt giltighet, gäller 

fortfarande bestämmelserna i 12 kap. 2 *och 15 kap. I §i deras förutvarande 

lydelse. För försäkrade som iir födda ar 1923 eller tidigare och för vilka 

s[1dant undantagande varit giillancle under ar 1981 giiller alltjiimt äldre 

bestämmelser i 3 kap. 2 och 5 **· \ l kap. 7 ~. 13 kap. 2 * och l 7 kap. I *· 
Anmälan som avses i 11 kap 7 * första stycket i ckss iildre lydelse far utan 

hinder av andra stycket niimnda paragraf [1terkallas med verkan fran och med 

ingtingen av äret niist efter det da anmälan har [1tcrkallats. Ny anmiilan ff1r 

inte göras. 

4. Äldre bestämmelser i 11 kap. 2 och <i**. 19 kap. samt 20 kap. 4 ~ giiller 

fortfarande i friiga om avgifter som belöper på tid före ikrafttriidanclet. 

5. Förekommer i lag eller annan författning hiinvisning till föreskrift som 

har ersatts av en hestiimmclsc i denna lag tilliimpas i stället den nya 

bestämmelsen. 
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3 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring 

Hiirigenom föreskrivs i fråga om lagen ( 1976:380) om arhetsskadeförsiik

ring1 

dels att -I kap. 8 * samt 7 kap. 3 och -I ** skall upphöra att giilla. 

dels att l kap. I*· 3 kap. 6 *· 6 kap. I* samt 7 kap. I och 2 **skall ha 

nedan angivna lydelse. 

Nlll·arandc lydelse Fiircslagcn lyd<'ls!' 

I kap. 

I * 
Den som förvärvsarbetar är försiikrad för arbetsskada enligt denna lag. 

Försiikringcn skall iiven gälla den som genomgår utbildning i elen miin 

utbildningen är förenad med siirskild risk för arbetsskada. Regeringen eller 

myndighet som regeringen bestämmer meddelar niirmarc föreskrifter 

härom. 

Annan förvärvsarbetande än ar- Annan förviirvsarbetande iin ar-

betstagare iir försäkrad under förut- hetstagare är försiikrad under förut-

sättning att han är bosatt i Sverige siittning att han iir bosatt i Sverige. 

och alf 1mdantaga11de från försäk-

ringen för tilliiggspcnsion enligt 11 

kap. 7 ~lagen ( 1962:381) om a/lmiin 

försäkring ej gäller fiirhono1~1. 

3 kap. 

6 *2 
Sjukpenningunderlag utgöres av 

I. för den som är sjukpenningförsäkrad enligt 3 kap. lagen ( 1962:381) om 

allmän försäkring: 

hans sjukpenninggrundande inkomst enligt 3 kap. 2 ~ nämnda lag. 

2. för den som ej är sjukpenningförsäkrad enligt 3 kap. lagen om allmän 

försäkring men likväl .har inkomst av förvärvsarbete: 

den inkomst som skulle ha utgjort sjukpenninggrundande inkomst för 

honom enligt 3 kap. 2 * nämnda lag. om han hade varit sjukpenningförsäk

rad. dock lägst 6 000. )qonor. 

3. för försiikrad som avses i 1 kap. 1 * andra stycket eller som i annat fall 

genomgick yrkesutbildning när skadan inträffade: 

hans Jivränteunderlag enligt -I kap. 

Bestämmelserna i 4 kap. R * äger 

1 Lagen omtryckt 1977:264. 
2 Senaste lydelse 1979: 1165. 

3 Riksdagen 1980181. 1 sam!. Nr 178 

Sjukpenningunderlaget för ej be-
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Nuvarande lydelse 

mot1Tarande tillämpning i fråga om 

~jukpenningunderlag. Sjukpenning

underlaget får ej heräknas till högre 

belopp än som motsvarar sju och en 

halv gånger det bashelopp enligt l 

kap. 6 § lagen om allmän försäkring 

som gällde vid årets början. 

34 

Föreslagen lydelse 

räknas till högre belopp än som 

motsvarar sju och en halv gånger det 

basbelopp enligt 1 kap. 6 § lagen om 

allmän försäkring som gällde vid 

årets början. 

4 kap. 

8 § 
Inkomst som enligt 11 kap. 7 § 

lagen ( 1962 :381) om allmän försäk

ring har undantagits från försäkring

en för tilläggspension inräknas i liv

ränteunderlaget utan hinder av 3 kap. 

2 § första stycket fjärde meningen 

samma lag. 

6 kap. 

l § 

Är någon som t:ar rätt till livränta enligt 4 eller 5 kap. samtidigt berättigad 

till folkpension eller tilläggspension i form av förtidspension eller familje

pension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring med anledning av den 

inkomstförlust som har föranlett livräntan. utgår livräntan endast i den mån 

den överstiger pensionen. 

Livränta enligt 5 kap. till änka eller kvinna som avses i 5 kap. 6 §utgår från 

och med den månad under vilken hon fyller 65 år endast i den mån hon ej har 

rätt till folkpension i form av ålderspension och tilläggspension i form av 

änkepension med belopp som motsvarar en livränta som är beräknad på 65 

procent av livränteunderlaget enligt 5 kap. 2 §.Bestämmelserna i 4 kap. 4 § 

tredje stycket har därvid motsvarande tillämpning. 

Första stycket gäller även i fråga om pension som enligt utländskt system 

för social trygghet utgår med anledning av arbetsskadan. 

Börjar undantagande från försäk- Om den försäkrade till följd av 

ringen för tilläggspension enligt 11 underlåten avgiftsbetalning ej har 

kap. 7 § lagen om allmän försäkring 

att gälla efter det att arbetsskadan har 

inträffat, skall vid tillämpning av 

denna paragraf och 4 kap. 4 .li hänsyn 

tagas till tilläggspension som skulle 

ha utgått om undantagande ej hade 

tillgodoräknats pensionspoäng en

ligt 11 kap. 6 § lagen om allmän 

försäkring för år efter det då arbets

skadan har inträffat, skall vid till

lämpning av denna paragraf och 4 

kap. 4 § hänsyn tas till den tilläggs-



Prop. 1980/81:178 35 

Nul'urande lydelse Föreslagen lydelse 

anmiilts. Motsvarande skall gii/la, pension som skulle ha utgått om 

om den försäkrade till följd av ai•giji hade erlagts. 

underli'lten avgiftsbetalning ej har 

tillgodoräknats pensionspoäng en-

ligt 11 kap. 6 * nämnda lag för år 

efter det clå skadan har inträffat. 

7 kap. 

För finansiering av arbetsskade

försäkringen erlägges årligen avgif

ter enligt detta kapitel. För staten 

gäller särskilda bestämmelser som 

meddelas av regeringen. 

Arbetsgivare erlägger avgift på 

summan av vad han under året har 

111givit som lön till arbetstagare i 

pengar eller natllraförmåner i form 

av kost. bostad eller bil eller, i fall 

som avses i 3 kap. 2 ~ andra stycket 

sista meningen lagen (1962:381) om 

allmän försäkring, annan ersättning 

för urfört arbete. Vid beräkningen av 

avgiften tages ej hänsyn till arbetsta

gare vars lön under året har 1mdersti

git 500 kronor. 

3 Senaste lydelse 1979:653. 

I * 
Om avgifter för finansiering av 

arbetsskadeförsäkringen föreskrivs i 

lagen (0000:000) om sociala1·gifter. 

För staten gäller särskilda bestäm

melser som meddelas av regering

en. 

A l'giften till arbetsskadeförsäk

ringen skall utgå efter en procentsats 

som skall 1,ara så avvägd att avgifter

na tillsammans med andra tillgängli

ga medel täcker 

1. ersättningar enligt denna lag 

samt ersättningar på grund lll' obliga

torisk försäkring enligt lagen 

(1916:235) om försäkring för olycks

fall i arbete, lagen (1929:131) om 

försäkring för vissa yrkessjukdomar 

och lagen ( 1954:243) om yrkesskade

försäkring. 

2. kostnader som föranleds av 

lagen ( 1955:469) angående omregle

ring av vissa ersättningar enligt lagen 

den 17 juni 1916 (nr 235) om försäk

ring för olycksfall i arbete m. m .. 

lagen (1962:303) om förhöjning av 

vissa ersättningar i anledning av 

yrkes.skada m. m. lagen (1967:919) 

om värdesäkring av yrkesskadeliv

riintor m. m. och lagen (1977:268) 
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Nul'llrande lydelse 

A l'!Jift erliigges icke för arbl'lstaga

res lön vid .1jukdom eller ledighet för 

vård m· barn till den del liilH'n 111or

sw1rarsj11kpenning eller föriildrapcn

ning som arbetsgivare äger uppbära 

enligt 3 kap. In * lagen om allmän 

försäkring. A 1-gift erlägges ej heller 

för lön som arbetsgivare har wgii·it 

till barn för arbe1e wf ört i hans 

fön·ärvsverksamhet i de fall m·drag 

för lönen ej får ske vid inkomsttax

eringen. 

Försäkrad som under året har haft 

inkomst av annat förvän·sarbete 

enligt 3 kap. 2 .~ lagen om allmän 

försäkring alägger avgift enligt de 

grunder sonz anges för sj11kförsiik

ringsavgif1 i 19 kap. 2 * samma lag. 

Avgift wgår efter procenrsats som 

fa.mtälles i lag. Procentsatsen skall 

vara avvägd så af( ai-giftcrna tillsam

mans med andra tillgiingliga medel 

täcker 

I. ersättningar enligt denna lag 

samt ersättningar på grund av obliga

torisk försäkring enligt lagen 

( 1916:235) om försäkring fiir olycks

fall i arbete, lagen (1929: 131) om 

försäkring fiir vissa yrkessjukdomar 

och lagen ( !954:243 i om yrkesskade

försäkring, 

2. kostnader som föranledes ai· 

lagen (1955:469) angående omregle

ring av vissa ersättningar enligt lagen 
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Föreslagcn lydelse 

om 11ppriikning m· rrkcsskadc!i1·rii11-

10r m. m .. 

3. förvaltningskostnader. 

4. behövlig fondhi/dning. 

Med fiirl'lllrningskostnader enligt 

jorsta stycket 3 a1·ses omkosmader 

fi.ir riksförsäkringsvcrkets och de 

allmänna fiirsiikringskassornas 1·erk

samlwt beträfjimde arhetsskadefiir

siikringcn. Den del m• avgifterna som 

skall anses svara mot förvaltnings

kostnadcr ji1ststiills genom särskild 

lag. 

Reslllf om procentsats och jörvalt

ningskostnadsandc/ för e(( 1·isst år 

skall fa((as senast under året dessför

innan. Riksförsäkringsverket skall 

l'(lr/ femte år f öres/ä procentsats och 

förvaltningskostnadsandel för de ~ju 

följande åren, i den mån heslw ej 

redan har fattats. 
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Nu1·arm1dc !vdc/sc 

den 17 jw1i 1916 (nr 235 i om försäk

ring fik olycksfall i arbete 111. m,, 

lagen (1962 :303 J 0111 förhöjning av 

l'issa ersiirtningar i a11led11i11g av 

yrkesskada m. 111., lagen (1967:9/9) 

om värdesäkring ar vrkesskadeliv

riintor m. m. och lagm (1977:268) 

om uppräkning m· yrkesskadclii·riin

/or 111. 111,, 

3. förvaltningskosmadcr . 

./. hehcii·/ig fo11dbild11ing. 

/I.led fiiTl'altningskostnader enligt 

första stycket 3 arses omkostnader 

för riksfiirsäkri11gs1wkets och de 

allmänna försäkringskassornas verk

samhet heträjfandc arhetsskadtför

siikringen. Den del av avgifterna som 

skall anses svara mot förvaltnings

kosmader ji1stställcs genom särskild 

lag. 
Beslut om procentsats och förralt

ningskostnadsande/ för l'isst år skal/ 

jiittas senast under året dessförinnan. 

/{iksf örsiikringsverket skall vart fem

tc år föreslå procentsats och förva/t
ningskostnadsandel för de .1j11 följan

de åren. i den mån beslut ej redan har 

fallats. 

Om debitering och uppbörd av 

avgift gäl/er särskilda hestiimmel

ser. 

A 1•giftema föres till en fond, kallad 

arbetsskadeförsäkringsfonden, som 

förvaltas enligt grunder som riksda

gen fastställer särskilt. 

Fiireslagen lydelse 

4 § 

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982. 
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2. Äldre bestämmelser i 1 kap. 1 §, 3 kap. 6 §. 4 kap. 8 s och 6 kap. 1 § 

gäller fortfarande i fraga om skada som har inträffat före ikraftträdandet 

samt i fråga om försäkrade för vilka undantagande från försäkringen för 
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

tilläggspension enligt Jagen (1962:381) om allmän försäkring äger giltighet 

efter ikraftträdandet. 

3. Äldre bestämmelser i 7 kap. gäller fortfarande i fråga om avgifter som 

belöper på tid före ikraftträdandet. 
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4 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1969:205) om pensionstillskott 

Härigenom föreskrivs att 4 §lagen (1969:205) om pensionstillskott skall ha 

nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Vid tillämpning av 3 § skall, då 

undantagande enligt 11 kap. 7 § 

lagen om allmän försäkring gällt, 

hänsyn tagas till tilläggspension, som 

skulle ha utgått om undantagande ej 

ägt rum. Motsvarande skall gälla, då 

pensionspoäng enligt 11 kap. 6 § 

första stycket lagen om allmän för

säkring på grund av underlåten 

avgiftsbetalning icke tillgodoräknats 

försäkrad. 

Föreslagen lydelse 

4 § 

Vid tillämpning av 3 § skall, då 

pensionspoäng enligt 11 kap. 6 § 

första stycket lagen ( 1962:381) om 

allmän försäkring på grund av under

låten avgiftsbetalning icke til(I?otio

räknats den försäkrade, hänsyn tas 

till den tilläggspension, som skulle 

ha utgått om avgift erlagts. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982. Har undantagande från 

försäkringen för tilläggs pension enligt lagen ( 1962: 381) om allmän försäkring 

gällt för försäkrad skall vid beräkning av pensionstillskott enligt 3 § hänsyn 

tagas till den tilläggspcnsion som skulle ha utgått om undantagande ej ägt 

rum. 
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5 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring 

Härigenom föreskrivs att 4, 13 och 21 ** lagen (1979:84) om delpensions

försäkring skall ha nedan angivna lydelse. 

N111·arande lydelse Föreslagen lydelse 

·H 
För att ni1gon skall vara försiikrad för delpension fordras vidare att han 

fran och med det år då han fyllde 45 år har varit förvärvsverksam i sådan 

utsträckning att han för minst tio år har tillgodoräknats pensionsgrundande 

inkomst för tilläggspension enligt 11 kap. lagen (1962:381) om allmän 

försiikring. 

Vid tillämpning av första stycket 

skall i förekommande fall tagas hiin

syn även till iir, för vilket den för

värvsarbetande skulle ha tillgodo

räknats pensionsgrundande inkomst 

om han inte hade u11miilt u11du11ta

galllle från .försäkringen för tilliiggs

pension eller hade underlåtit att 

erlägga tilläggspensionsavgift. 

Vid tillämpning av första stycket 

skall i förekommande fall tas hänsyn 

även till år. för vilket den förvärvsar

betande skulle ha tillgodoräknats 

pensionsgrundande inkomst om han 

inte hade underlåtit att erfagga till-

!äggspensionsavgift. 

13 § 

För försäkrad som avses i 7 s utgörs pensionsunderlaget av hälften av hans 

genomsnittliga förvärvsinkomst före arhctstidsminskningen. Överstiger den 

förvärvsinkomst. som han efter arbetstidsminskningen kan antagas tills 

vidare ha. hälften av den tidigare inkomsten. minskas pensionsunderlaget 

med hänsyn härtill. Vidare tilliimpas 8 * öch 9 * andra stycket vid 

beräkningen av pensionsunderlaget. 

Den försäkrades genomsnittliga 

förvärvsinkomst före arbetstids-

minskningen beräknas med ledning 

av dels de pensionspoäng för till

läggspension som han har tillgodo

räknats för de närmaste tre åren före 

arbetstidsminskningen. dels det bas

belopp som gällde vid arhctstids

minskningen. Därvid skall tilläggas 

en pensionspoäng för varje år. Har 

inkomsten något ar understigit vad 

som motsvarar en pcnsionspoäng för 

året. skall i stället tillgodoräknas 

Den försäkrades genomsnittliga 

förvärvsinkomst före arbetstids-

minskningen beräknas med ledning 

av dels de pensionspoäng för till

läggspcnsion som han har tillgodo

räknats för de närmaste tre åren före 

arbetstidsminskningen, dels det bas

belopp som gällde vid arbctstids

minskningen. Därvid skall tilläggas 

en pensionspoäng för varje år. Har 

inkomsten något år understigit vad 

som motsvarar en pensionspoäng för 

året. skall i stället tillgodoräknas 

~;. .. 
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Nu\'(/rande lydelse 

motsvarande del av en pensionspo

äng. l förekommamk fall skall /ligas 

hänsyn äv<:n till pensionspoäng som 

den försiikrade skulle ha tillgodoräk

nats om han inte hade anmiilt 11nda11-

taga11de från försäkringen för till

liiggspension eller hade underlåtit att 

erlägga tilliiggspcnsionsavgift. 
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fi:ireslugm lydelse 

motsvarande del av en pensionspo

äng. I förekommande fall skall hiin

syn tas även till pensionspoiing som 

den försäkrade skulle ha tillgodoräk

nats om han inte hade underlätit att 

ert:igga tilläggspensionsavgift. 

För den som före arbctstidsminskningen under den ettärsperiod som avses 

i 3 ~ endast förvärvsarbetade som anställd, som uppdragstagare eller som 

bådadera skall inkomsten före minskningen beriiknas enligt 12 ~- En 

förutsiittning hiirför är att ersiittningen vid inkomsttaxeringen är att hänföra 

till inkomst av tjiinst. 

21 § 

Fiir finansiering m· de/pensions

försäkringen erlägger arhetsgi1•are 

årligen a1·gift enligt de grunder som 

anges fiir socialförsiikringsa1•gift till 

.1j11kförsiikri11gen i /9 kap. J § lagen 

(1962:381) om allmän försäkring. 

Avgift erläggs med 0,50 procent av 

a vgifrsu nd e rlaget. 

Den som under året har haft 

inkomst av annat förvärvsarbete 

enligt 1 l kap. 3 § lagen om allmän 

försäkring erlägg<'r avgift till de/pen

sions/ örsiikringen enligt de grunder 

som anges för soc:ialförsäkringsm·gift 

till folkpensioneringen i /9 kap. 3 § 

samma lag och efter procentsats som 

anges i första stycket. 

l fråga om dehitering och uppbörd 

av avgifterna gii//er lagen ( 1959:552) 

om uppbörd m· vissa avgifter enligt 

lagen om allmän försäkring, m. m. 

och upphördslagen (1953:272). Av

giftema skall ingå till en fond, som 

fön·altas m• riksfiirsiikringsverket. 

Om avgifter för finansiering lll' 

de/pensiomförsiikringen föreskri1•s i 

lagen (0000:000) om sociala1•gifter. 

I. Denna lag träder i kraft den 1 januari I 982. 

2. För den som har anmält undantagande fn'm försiikringcn för tilläggs-

; 
! 
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Nul'arande lydelse Föreslagen lydels1· 

pension enligt lagen ( 1962:381) om allmän försäkring skall 4 och 13 §§i deras 

äldre lydelse alltjämt gälla. 

3. Äldre bestämmelser i 21 § gäller fortfarande i fråga om avgifter som 

belöper på tid före ikraftträdandet. 



Prop. 1980/81:178 43 

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

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

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

dels att rubriken till lagen skall ha nedan angivna lydelse. 

dels att 1-4. 28 och 39 ** skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

Lag om uppbörd a1' l'issa avgifter Lag om uppbörd al' vissa av!-(ifter 

enligt lagen om allmän försäkring. enligt lagen (0000:000) om socialav-

m. m. gifter. 

Angående debitering och upp

börd av avgifter från arbetsgivare 

enligt lagen (1962:381) om allmän 

försäkring, lagen (1976:380) om 

arbetsskadeförsäkring. lagen 

(1960:77) om byggnadsforsknings

avgi;ft, lagen (1970:742) om lönega

rantiavgift, lagen (1971:282) om 

arbetarskyddsavgift samt lagen 

(1973:372) om arbetsgivarm·gift till 

arbetslöshet4örsäkringen och det 

kontanta arbetsmarknadsstödet skall 
gälla vad nedan stadgas. 

Angående debitering och upp

börd av avgifter från arbetsgivare 

enligt lagen (0000:000) om socialav

gifter skall gälla vad som föreskrivs 

nedan. 

2 §3 

I denna lag förstås med I denna lag förstås med 

ar hets givaravgift: sum-

man m• arbetsgivarens avgifter enligt 

I !$första stycket; 

avgift s u n de r I ag : belopp avgift s u n de r I ag : det belopp 

varå avgift, som avses i 1 § första på vilket avgifter, som avses i 1 §. 

stycket, skall beräknas för arbetsgi- skall beräknas för arbetsgivaren; 

varcn: 

utgift sår : det kalenderår för 

I Lagen omtryckt 1974:938. 
Senaste lydelse av lagens rubrik 1974:938. 
~ Senaste lydelse 1977:283. 

3 Senaste lydelse 1979:652. 

u t g i f t s å r : det kalenderår för 
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N11\'lm111de {\'t{c/.1·r' 

vilket ai'giftsundcrlag skall bestäm-

mas; 

s I ut I i g avgift: arbetsgi1'arav

gift som påföres vid den årliga 

avgiftsdebiteringen för nästföregå

ende utg(ftsår; 

p r e I i m i n ä r a v g i f t : belopp 

som enligt debitering skall erläggas 

eller eljest erlägges i avräkning på 

slwlig m·gift; 

k v a r s t å e n d e a v g i f t : av

gifts belopp som återstår att erlägga 

sedan preliminär avgift avräknats 

från slwlig avgift; 

t i 11 kommande avgift : ar

betsgivaravgift som skall erläggas 

enligt beslut om debitering fattat 

sedan den årliga avgiftsdehiteringen 

avslutats. 

Såvitt gäller beräkning av al'gifts

underlag för avgift till sjukförsäk

ringen, folkpensioneringen, försäk

ringen för tillägg.1pension och arbets

skadeförsäkringen samt för arbetar

skyddsavgift och arbetsgivaravgift till 

arbetslöshet5f örsäkringen och det 

kontanta arbetsmarknadsstödet skall 

med lön enligt denna lag förstås 

jämväl sådan ersättning. som enligt 3 

kap. 2 § andra stycket s~Ha punkten 

och I I kap. 2 § andra stycket lagen 

(1962:381) om allmän försäkring 

anses såsom inkomst av anställning. 

Vad n11 sagts äger dock icke tillämp

ning ifall där ersättningen utgått till 

utomlands bosatt person och avser 

arbete utom riket eller där bevi/1-

ningsavgift erlagts enligt lagen 

(1908:128 s. I) om bevillningsavgif

ter för särskilda förmåner och rättig

heter. 
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Föresla!!,l'll lrdl'l.1l' 

vilket avgiftswzdcrlaget skall bestäm-

mas; 

s I u t I i g av g i f t : summan ai• de 

arbetsgivarm•gijter som en arbetsgi

vare påförs vid den årliga avgiftsde

bitcringen för det nästförcgående 

wgiftsåret; 

p r c I i m i n ä r a v g i f t : det be

lopp som enligt debitering skall beta

las eller annars betalas i avräkning på 

den sllllliga ai•giften; 

k v a r s t å e n d e a v g i f t : det 

avgiftsbelopp som {1terstår att betala 

sedan den preliminära avgiften av

räknats från den slutliga m·giften; 

t i 11 k o m m a n d e a v g i f t : den 

arbetsgivaravgift som skall betalas 

enligt ett beslut om debitering som 

har fattats sedan den årliga avgiftsde

biteringen avslutats. 

Med lön förstås i denna lag det

samma som i lagen (0000:000) om 

socialavgifier. 
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Ifråga om inkomst från fåmansfö

retag skola föreskrifterna i punkt 13 

a1· a111·isningama till 32 * komm11nal

skattelage11 (1928:370) iiga 111or.1·Fa

rande ti!liimpning l'id beriikning ar 

avgijtsunderlag. 

Vad i ]9 kap. 6 *lagen om allmän 

försäkring föreskrit•es om avgift som 

iliir avses iiger mot.\Tarwulc tillämp

ning pä annan m·gift som upphiires 

enligt före1·aratule lag. 
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Fön:slage11 lwlelse 

Med länsrätt förstås i denna lag iiven dcn mellankommunala skattcriitten, 

om inte annat framgär av omstiindighcterna. 

Vid tilliimpning a1· denna lug skall 

sådant bidrag som a1·ses i I I kap. 2 ~ 

första stycket m) lagen om al/miin 

försäkring anses som lön och den 

som wgit•it bidraget som arhetsgii·a-

re. 

A 1·giftsu11dcrlc.1g bestämmes av 

riksförsäkringsverket och angi1•cs i 

hela hundratal kronor, så att över

skjutande belopp. som icke uppgår 

till helt hundratal kronor, horrf al-

fer. 

A vgiftsundalaget fastställs av riks

försäkringsverket och avrundas till 

närmast lägre hundratal kronor. 

Avlider arbetsgivare, skall för det utgiftslir. dä dödsfallet intriiffade, 

avgiflsundcrlag bestämmas för dödsboet efter honom och avse både lön, som 

den avlidne utgivit, och lön. som utgivits av dödsboet. 

4 ~4 

Vid bestämmande av tll'gift.rnn

derlag skall wöver vad som f ramgär 

av de i I * angi1•1w förfauningarna 

gälla jåljimdc. 

Viirdct av naturafi.irmän i form av 

kost. bostad eller bil skall uppskattas 

efter regler, som fastställas av rege

ringen eller efter regeringens be-

4 Senaste lydelse 1974:652. 

Vid bcstiimmandc av m•gifts11n

derlaget skall viirdet av naturaför

mån i form av kost, bostad dler bil 

uppskattas efter regler. som fastställ.I· 

av regeringen eller efter regeringens 

bemyndigande av riksforsiikrings

verket. Värdet av bilförmån skall 

bestämmas enligt schablon p~1 
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Nm·arandc lydels<.' 

myndigande av riksförsäkringsver

kct. Viirdct av hilförm{m skall 

bestämmas enligt schablon på 

grundval av genomsnittliga faktiska 

kostnader för innehav av hilar i olika 

pris- och hrsklasser vid en lirlig 

körsträcka i privat bruk om I 000 

mil. Vad angår naturaförmån i form 

av kost och bostad åt arhetstagare, 

som avses i I * första stycket lagen 

om sjömansskatt. skall dock värdet 

beräknas efter de grunder. enligt 

vilka motsvarande naturaförmiiner 

till ombordanställt manskap som 

erlagt sjömansskatt värderas vid 

bestämmande av pensionsgrundan

de inkomst. 

Avdrag för kostnader, som arbets

tagare haft att av sin lön bestrida i 

anställningen, må göras i den mån 

rik.1försäkringsverket så medgiver: 

Sådant medgivande må /dmnas 

endast om kostnaderna beräkJ1as 

uppgå till minst e11 tiondel a1· lönen 

samt må arse arbetstagare i l'iss 

verksamhet eller, efter framstii/111ing 

av arbetsgi1·are, viss eller vissa arbets

tagare. 

Ersättning för tjänstgöring i verk

skydd enligt 47 .9 tredje stycket civil

försvars/agen (1960:74) skall i den 

mån ersäl/ningen utgör eller motsva

rar dagpe11ning icke beaktas vid 

hestiimma11de m· avgiftsunderlag. 
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Föreslag<'n lydelsl' 

grundval <iv genomsnittliga faktiska 

kostnader för innehav av bilar i olika 

pris- och årsklasser vid en årlig 

körsträcka i privat bruk om I 000 

mil. Värdet av naturaförmån i form 

av kost och bostad i\t sådana arbets

tagare som avses i I * I mom. första 

stycket lagen (1958:295) om sjö

mansskatt skall dock beräknas efter 

de grunder. enligt vilka motsvarande 

naturaförmåner till ombordanställt 

manskap som erlagt sjömansskatt 

värderas vid bestämmande av pcn

sionsgrundande inkomst. 

28 ~ 5 

Arbetsgivaravgift, som uppbäres Arbetsgivaravgift skall, om riks-

av riksförsäkringsverket. skall. där försäkringsverkct ej medger annat 

l'crket ej medgivit annat hetalnings- bctalningssätt. heta/as genom insiitt-

sätt. erläggas genom inhetalning till ning på verkets postgirokonto med 

s Senaste lydelse 1976:1016. 
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Nuvarande lydelse 

verkets postgirokonto medelst inbe

talningskort. i'ilka skola vara fogade 

vid räkning som avses i 27 §. Inbetal

ning medelst sådant kort sker kost

nadsfritt. 

Avgiftsbelopp och räntor skola i 

den mån de inflyta eller utbetalas till 

arbetsgivare fördelas mellan avgif

ter, som ai·ses i 1 §första stycket eller 

eljest uppbäras med tillämpning m· 

denna lag. enligt följande: 

preliminär avgift för visst utgifts

år, så som avgifterna ingå i summan 

av de under samma utgiftsår debite

rade preliminära avgifterna; 

kvarstående avgift och överskju

tande preliminär avgift, så som 

avgifterna ingå i summan av motsva

rande slutliga avgifter; 

tillkommande avgift och avgifts

belopp, som visst år återbetalas 

enligt 31 §, så som avgifterna ingå i 

summan av de slutliga avgifter som 

påförts vid närmast föregående årli

ga avgiftsdebitering; samt 
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Fiireslagen lydelse 

inbetalningskort som skall vara 

fogade vid räkning som avses i 27 §. 

Inbetalning med sådant kort sker 

kostnadsfritt. 

Avgiftsbelopp och räntor skall i 

den mån de inflyter eller utbetalas till 

arbetsgivare fördelas mellan olika 

avgiftsändamål enligt följande: 

preliminär avgift för visst utgifts

år, så som avgifterna ingår i summan 

av de under samma utgiftsår debite

rade preliminära avgifterna; 

kvarstående avgift och överskju

tande preliminär avgift. så som 

avgifterna ingår i summan av mot

svarande slutliga avgifter; 

tillkommande avgift och avgifts

belopp. som visst år återbetalas 

enligt 31 §, så som avgifterna ingår i 

summan av de slutliga avgifter som 

påförts vid närmast föregående årli

ga avgiftsdebitering; samt 

särskild avgift och ränta, så som fördelning sker av det avgiftshelopp, på 

vilket den särskilda avgiften eller räntan beräknats. 

Sedan den årliga avgiftsdebite- Sedan den årliga avgiftsdebitc-

ringen avslutats, skall influten preli

minär avgift för utgiftsåret i fråga 

omfördelas enligt de bestämmelser 

som gälla för kvarstående avgift. 

ringen avslutats, skall influten preli

miniir avgift för utgiftsåret omförde

las enligt de bestämmelser som gäller 

för kvarstående avgift. 

39 § 

Tilläggspensionsai·gift enligt 19 

kap. 3 § lagen om allmän försäkring 

skall. med iakttagande av vad i 40 § 

sägs, debiteras och uppbäras i enlig

het med vad som stadgas i uppbörds

lagen. 

Egenavgifter till försäkringen för 

tilläggspension skall. med iakttagan

de av vad som sägs i 40 §. debiteras 

och uppbäras enligt bestämmelserna i 

upphörclslagen ( 1953:272). 
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N111·arwule lydelse F6reslagen lydelse 

Denna lag träder i kraft den I januari 1982. Äldre bestämmelser gäller 

fortfarande i fråga om avgifter som belöper pii tid före ikraftträdandet. 
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7 Förslag till 
Lag om ändring i reglementet (1959:293) angående allmänna pen
sionsfondens förvaltning 

Härigenom föreskrivs att 1, 2 och 4 ~§ reglementet (1959:293) angäende 

allmänna pensionsfondens förvaltning skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 

I §I 

De penningmedd, som enligt 19 

kap. 5 .~ lagrn (1962:381) om allmän 

.f örsiikring skall ingå till allmänna 

pensionsfonden, skall på det sätt 

som nedan stadgas förvaltas av fyra 

siirskilda styrelser. benämnda för

sta, andra, tredje och fjärde fondsty

relserna. Diirvid får dock de medel 

som överförs till fjärde fondstyrel

sens förvaltning uppgå till högst 

1 850 miljoner kronor. 

De penningmedel. som enligt 4 

kap. 3 .~lagen ({)000:000) om social

avgifter skall ingå till allmänna pen

sionsfonden, skall på det sätt som 

föreskrivs nedan förvaltas av fyra 

särskilda styrelser. beniimnda för

sta, andra. tredje och fjärde fondsty

relserna. Därvid får dock de medel 

som överförs till fjärde. fondstyrel

sens förvaltning uppgå till högst 

1 850 miljoner kronor. 

2 §2 

Det åligger riksförsäkringsverket Riksförsäkringsverket skall över-

att i fråga om avgifter till försäkring

en för tilläggspension överföra 

I. till första fondstyrelsens för

valtning avgifter, som enligt 19 kap. 

I~ lagen (1962:381) om allmän för

siikring erläggas av staten, kommu

ner och därmed jämförliga samfäl

ligheter samt bolag. föreningar och 

stiftelser, i vilka staten, kommun 

eller därmed jämförlig samfällighet 

äger ett bestämmande inflytande; 

2. till andra fondstyrelsens för

valtning jämlikt nämnda lagrum 

inflytande m'gijier från andra arbets

givare än under 1 sägs, som i genom

snitt för det år, varå avgifterna 

belöpa. sysselsätta minst femtio 

arbetstagare; 

I Senaste lydelse 1981:182. 
2 Senaste lydelse 1979:1056. 

4 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr 178 

föra 

1. till första fondstyrelsens för

valtning tilliigg:,pensionsa1•gifter, 

som erläggs av staten, kommuner 

och därmed jämförliga samfällighe

ter samt bolag. föreningar och stif

telser, i vilka staten, kommun eller 

därmed jämförlig samfällighet har 

ett bestämmande inflytande; 

2. till andra fondstyrelsens för

valtning tilläggspensionsavgifter. 

som erläggs av andra arbetsgivare än 

under 1 sägs, vilka i genomsnitt för 

det år som avgifterna avser sysselsät

ter minst femtio arbetstagare; 



Prop. 1980/81: 178 

Numra11dc l_rdclse 

3. till tredje fondstyrelsens för

valtning övriga avgifter enligt samma 

lagrum samt 1i1·giftcr som erläggas 

jämlikt 19 kap. 3 .~lagen 11962:381) 

om allmän försäkring; samt 

4. till fj;irde fondstyrelsens för

valtning medel. som av styrelsen 

rekvirerats hos riksförsiikringsver

ket och som avriiknas pä medd som 

belt!pa p;i de övriga styrelserna i 

förhttllande till kapitalbeh{1llningar

na enligt styrelsernas balansriikning

ar avseende ställningen vid utgimgen 
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Fiif!'slagc11 lrddsc 

3. till tredje fondstyrcls<:ns för

valtning övriga tilliiggspensionsav

gifter; samt 

4. till fjiirde fondstyrelsens för

valtning medel. som av styrelsen 

rekvirerats hos riksförsi·ikringsver

ket och som avr:iknas pä medel som 

belöper pii de övriga styrelserna i 

förhiillande till kapitalhehiillningar

na enligt styrelsernas balansriikning

ar avseende ställningen vid utgängen 

av niirmast föregående ;]r. av närmast föregfiende iir. 

Till varje fondstyrelses förvaltning skall jämväl hänföras avkastning av de 

av styrelsen förvaltade medlen. Av avkastningen varje iir av de medel fjiirde 

fondstyrelsen förvaltar skall dock, efter avdrag av sildana kostnader som 

anges i :I § andra stycket, fyra femtedelar överföras till de övriga fondsty

relsernas förvaltning i förh[11lande till de avräkningar som har skett enligt 

första stycket 4 till och med det ar som avkastningen avser. 

4 §3 

Envar av första, andra L>ch tredje fondstyrelserna skall bcsta av nio och 

fjiirde fondstyrelsen av tolv ledamöter. vilka alla förordnas av regeringen. Av 

ledamöterna utses 

i första fondstyrelsen tre efter förslag av sammanslutningar, som företrii

dcr kommunerna och landstingskommuncrna, och tre efter förslag av 

rikssammanslutningar av arbetstagare; 

i andra fondstyrelsen tre efter förslag av rikssammanslutningar av 

arbetsgivare. en efter förslag av sammanslutning. som företräder konsu

mentkooperationen. och fyra efter förslag av rikssammanslutningar av 

arhetstagarc; 

i tredje fondstyrelsen två efter 

förslag av rikssammanslutningar av 

arbetsgivare. fyra efter förslag av 

rikssammanslutningar av arbi.:tsta

gare och två efter förslag av sam

manslutningar, som företräder per

soner vilka erlägger m'gifter enligt 19 

-'Senaste lydelse 191'1 :182. 

i tredje fondstyrelsen tvi\ efter 

förslag av rikssammanslutningar av 

arbetsgivare, fyra efter förslag av 

rikssammanslutningar av arbetsta

gare och två efter förslag av sam

manslutningar, som företräder per

soner vilka erlägger egcna1·g(fter jiJr 
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Nuvarande lydelse Föreslagnz lvdel.H' 

kap. 3 ~lagen ( /962:3HJ) om allmän tilliiggspension: samt 

.försäkring; samt 

i fjiirde fondstyrelsen tvii efter förslag av sammanslutning. som företräder 

kommunerna. tre efter förslag av rikssammanslutningar av arbetsgivare och 

fem efter förslag av rikssammanslutningar av arbetstagare. 

Avges inte förslag. förordnar regeringen ändå ledamöter. 

För varje ledamot utses i samma ordning en suppleant. 

Ledamöter och suppleanter skall vara myndiga. hiir i riket bosatta svenska 

medborgare. 

Denna lag triider i kraft den I januari 1982. Äldre bestiimmelser gäller i 

fråga om avgifter som belöper på tid före ikrafttriidandet. 
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8 Förslag till 
Lag om ändring i reglementet (1961 :265) angående förvaltningen av 
riksförsäkringsvcrkcts fonder 

Härigenom föreskrivs i fråga om reglementet (\%\ :205) angitendc 

förvaltningen av riksförsäkringsvcrkets fonder' 

dels att i 9 § ordet "arhetsskadeförsäkringsfonden" skall hytas ut mot 

"arbetsskadefonden··. 

dels att 1 och 2 g skall ha nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lvdelsc Fi>reslagen lydelse 

l §2 

Folkpensioneringsfondcn. arbets

skadeförsiikringsfonden, särskilda 

yrkesskadefonden, fonden för frivil

lig yrkesskadcförsäkring, samt de 

fonder, som avses i 22 kap. lagen om 

allmän försäkring och i 7 ~ lagen 

(1975:380) om de/pensionsförsäk

ring, skola på sätt nedan stadgas 

förvaltas av fondfullmäktige. 

Arbetsskadeförsiikringsfondens 

inkomster wgöras av 

a1·gifter enligt 7 kap. lagen 

(1976:380) om arbetsskadeförsäk-

ring: 

Folkpensioneringsfonden. arbets

skadefonden, särskilda yrkcsskade

fonden. fonden för frivillig yrkesska

deförsäkring, de/pensionsfonden 

samt fonden f är den frivilliga pen

sions/ örsäkringen skall på sätt nedan 

föreskrivs förvaltas av fondfullmäk

tige. 

Arbetsskadefondens inkomster llf
görs av 

arbetsskadea1•gifier enligt lagen 

(0000:000) om socialavgifter; 

återbetalda belopp enligt 12 * andra stycket lagen om försäkring för 

olycksfall i arhctc och 51 ~ andra stycket lagen om yrkesskadeförsäkring: 

bötesmedel enligt 34 § lagen om försäkring för olycksfall i arbete: 

kapitalbelopp. som inflyta vid inköp i riksförsäkringsverket av livräntor 

enligt 10 §lagen angående ersättning för skada till följd av olycksfall i arbete 

eller på grund av verkets övertagande jämlikt 35 * lagen om försäkring för 

olycksfall i arbete samt 54 och 55 ~§lagen om yrkcsskadeförsäkring av annan 

åvilande skyldighet att utgiva ersättning i anledning av olycksfall eller 

sjukdom: samt 

räntor och annan avkastning. 

Arbetsskadeförsiikringsfondens 

utgifter utgöras av ersättningar och 

andra kostnader. som i anledning av 

I Senaste lydelse av 9 § 1977:273. 

~Senaste lvdelse 1977:273. 
3 Senaste lydelse J 977:n3. 

Arbetsskadefondens utgifter ut

görs av ersiittningar och andra kost

nader, som i anledning av inträffade 
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Nui·arande lydelse 

intriiffade skaddall skola uthetalas 

av riksförsäkringsverket eller allmiin 

försiikringskassa pä grund av obliga

torisk försäkring enligt lagen om 

försäkring för olycksfall i arbete. 

lagen om försäkring för vissa yrkes

sjukdomar. lagen om krigsförsäk

ring för ombord a fartyg tjänstgöran

de personer. lagen om yrkesskade

försäk ring. lagen nm k rigsforsiik ring 

för sjömiin m. fl. och lagen om 

arbetsskadeförsäkring. ävensom 

kostnader för omreglering. förhöj

ning. uppräkning och värdesäkring 

av ersiittningar enligt dessa lagar; 

ersättningar, som skola utbetalas 

av riksförsiikringsverket pä grund av 

övertagande jämlikt 10 ~Jagen ang<l

cnde ersättning för skada till följd av 

olycksfall i arbete, 35 * lagen om 

försäkring för olycksfall i arbete 

s;1mt 54 och 55 ** lagen om yrkes

skadeförsäk ring av annan åvilande 

ersättni ngssk yldighet; 
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skadefall skall utbetalas av riksför

siikringsverket eller allmiin försäk

ringskassa p[i grund av obligatorisk 

försiikring enligt lagen om försiik

ring för olycksfall i arbete. lagen om 

försäkring för vissa yrkessjukdomar. 

lagen om krigsförsäkring för ombord 

å fartyg tjänstgörande personer, 

lagen om yrkesskadeförsäkring. la

gen om krigsförsiikring för sjömiin 

m. fl. och lagen om arbetsskadeför

siikring. ävensom kostnader för 

omreglering. förhöjning, uppriik

ning och värdcsiikring av ersiittning

ar enligt dessa lagar; 

ersiittningar, som skall utbetalas 

av riksförsäkringsverket pil grund av 

övertagande jämlikt ]() ~lagen angt1-

ende ersättning för skada till följd av 

olycksfall i arbete. 35 * lagen om 

försäkring för olycksfall i arbete 

samt 54 och 55 §~ lagen om yrkcs

skadeförsäkring av annan t1vilande 

ers~ittningsskyldighet; 

belopp. som av riksförsäkringsvcrket eller eljest återbetalas pä grund av 

act för mycket influtit till verket i avgift som i första stycket stigs: 

belopp. som skola utbetalas för 

bestridande av förvaltningskostna

der enligt 7 kap. 3 § andra stycket 

helopp. som skall utbetalas för 

finansiering av förvaltningskostna

dcr enligt 7 kap. 2 § andra stycket 

lagen om arbetsskadeförsiikring: lagen om arbetsskadeförsäkring. 

samt samt 

hclopp, som utbetalas till följd av vad nedan i 3 § stadgas. 

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

2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om avgifter som belöper 

på tid före ikraftträdandet. 
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9 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1959:551 I om beräkning a\' pensionsgrun
dande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring 

Hiirigcnom föreskrivs att 3 a * lagen (1959:551) om beräkning av 

pensionsgrundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring 1 

skall ha nedan angivna lydelse. 

NuFarandc lydelse Föreslagen lydelse 

3 af 
Pensionsgrundancle inkomst be

höver icke fastställas om pensions

poängen beräknad enligt 11 kap. 6 * 
första och tredje styckena lagen 

( 1962:381) om allmän försäkring 

uppenbarligen skulle understiga 

pensionspoäng som avses i sista 

stycket samma paragraf och tilläggs

pensionsavgift enliKt 19 kap. 3 § 

nänznda lag ej heller skall påföras 

den försäkrade för året. 

Pensionsgrundande inkomst be

höver inte fastställas om pensionspo

ängen beräknad enligt 11 kap. 6 § 

första och tredje styckena lagen 

(1962:381) om allmän försäkring 

uppenbarligen skulle understiga 

pensionspoäng som avses i sista 

stycket samma paragraf och tilläggs

pensionsavgift ej heller skall påföras 

den försäkrade för året. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982. Äldre bestämmelser gäller 

fortfarande i fråga om avgifter som avser tid före ikraftträdandet. 

I Lagen omtryckt 1976:1015. 
Sl:naste lydelse av lagens rubrik 1976:1015. 

2 Senaste lvdelsc 1979:1:!~. 
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10 Förslag till 
Lag om ändring i lagen ( 1979:648 I om procentsatser för uttaga\' avgift 
under åren 1980-1984 till försäkringen för tilläggspcnsion 

Härigenom föreskrivs att lagen ( 1979:648) om procentsatser för uttag av 

avgift under åren 1980- 1984 till försäkringen för tilläggspension skall ha 

nedan angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Enligt riksdagens beslut före

skrivs, att den i 19 kap. 5 § lagen 

(1962:381) om allmän försiikring 

nämnda procentsatsen för uttag av 

avgift till försäkringen för tilläggs

pension skall utgöra 11,00 procent 

för år 1980, 12,25 procent för år 

1981, 12,50 procent för år 1982, 

12,75 procent för år 1983 och 13,00 

procent för år 1984. 

Föreslagen lydelse 

Enligt riksdagens beslut före

skrivs. att procentsatsen för uttag av 

tilläggspcnsionsal'gift skall utgöra 

12,00 procent för år 1980. J 2,25 

procent för år 1981, 9,40 procent för 

år 1982, 9. 60 procent för år 1983 och 

9,80 procent för år 1984. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982. Äldre bestämmelser gäller 

fortfarande i fråga om avgifter som avser tid före ikraftträdandet. 
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11 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1979:649) om procentsats för uttag av avgift 
under åren 1980-1984 till arbetsskadeförsäkringen 

Härigenom föreskrivs att lagen (1979:649) om procentsats för uttag av 

avgift under åren 1980-1984 till arbetsskadeförsäkringen skall ha nedan 

angivna lydelse. 

Nuvarande lydelse 

Enligt riksdagens beslut före

skrivs, att den i 7 kap. 3 .~ lagen 

( 1976:380) om arhetsskadeförsäk

ring nämnda procentsatsen för uttag 

av försäkringsm·gift skall utgöra 0,60 

procent för åren 1980-1984 och att 

1/30 av försäkringsavgifterna skall 

anses svara mot förvaltningskostna

der. 

Föreslagen lydelse 

Enligt riksdagens beslut före

skrivs. att procentsatsen för uttag av 

arbetsskadeavgift skall utgöra 0.60 

procent för åren 1980--1984 och att 

l/30 av avgifterna skall anses svara 

mot förvaltningskostnader. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982. Äldre bestämmelser gäller 

fortfarande i fråga om avgifter som avser tid före ikraftträdandet. 
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Utdrag 

PROTOKOLL 
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vid regeringssammantriitk 

1981-02-05 

Närvarande: statsministern Fiilldin. ordförande. och stahrådcn Ullstcn. 

Bohman. Wikström, Friggeho, Mogiird. Dahlgren, Åsling. Söckr, Krön

mark. Burenstam Lindcr, Johansson. Wirten, Holm. Andersson. Boo. 

Winbcrg. Dancll. Pctri. Eliasson 

Fiircdragandc: statsr;idet Söder 

Lagrådsremiss om förenklade regler för socialförsäkringsa,·giftcr, 
m.m. 

Inledning 

För finansieringen av soeialförsiikringarna m. Il. ändamäl betalar arbets

givare och uppdragsgivare arhetsgivaravgifter. De mer betydande arbetsgi

varavgiftc:rna motsvaras för egenföretagare m. fl. av egenavgifter. 

I nägra avseenden överensstämmer inte beräkningsgrunderna för de olika 

avgifterna. bl. a. niir det gäller underlaget för avgiften till tilläggspensione

ringen (ATP-avgiften) jämfört med underlaget för iivriga avgifter. Jag har i 

min anmälan till propositionen 1980/!<l :20 om besparingar i statsverksamhe

ten. m. m. framhi1llit det som angeliigct att ett slutligt förslag till ett nytt, 

enhetligt system för debitering och uppbörd av socialförsäkringsavgifter 

utformas (prop. 1980/81:20 bil. 4 s. 16). 

Jag avser att i det följande ta upp denna fråga och vissa friigor som har 

samband därmed. 

En redogörelse för gällande avgiftsbestämmelser bör fogas till protokollet i 

detta ärendt' som hilaga 1. 

Pensionskommittcn 1 har i betänkandet SOU 1977:46, Pensionsfrägor 

m. m .. lagt fram förslag till bl. a. enhetligart' regler för beriikning av 

socialförsäkringsavgifter. En sammanfattning av betiinkandet i dessa fr;'igor 

bör fogas till protokollet i detta ärt>nde som f1ilaga 2. 

1 fS 1970:40) Ledamöter presidenten Liss Granqvist. ordförande. riksdagsledamöter
na Alvar Andersson och Britta Bergström. departementsrådet Gustav Jönsson, 
riksdagsledamöterna Göran Karlsson och Ivar Nordberg samt f. riksdagsledamoten 
Carl Göran Regnell. 
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Efter remiss har vitranden i"i\'t'r het;inkandet avgetts av kammarriitten i 

Jiinki"iping, socialstyrelsen, riksfiirsiikringsvcrket. statens handikapprttd, 

ri ksskatteverket. statskontoreL riksrevisionsverket. d~i\'arande statens 

avtalsverk, diivarandc statens persl>nalpensionsverk. försiikringsinspek tin

nen. arbctsmarknadsstyrelscn. statens invandrarverk. statens kulturr:°td, 

konstniirsniimnderL styrelsen för Sveriges forfattarfond, liinsstyrelscrna i 

Stockholms. ()slL'rgiitlands. Skarahorgs och Örebro liin. Svenska kommun

förbundet. Landstingsförbundct. Lands<>rganisationen i Sverige (LO), 

Tjiinstemiinnens centralorganisation (TCO). Centralorganisationen SACO/ 

SR. Svenska arbctsgivareforeningen (SAF). Lantbrukarnas riksförbund, 

Sveriges hantverks- och industriorganisation, Sveriges industriförbund, 

Svensk industrifi.irening. Svenska företagares riksförbund, I landikappför

bundcns eentralkommittl'. De handikappades riksförbund. PL·nsioniircrnas 

riksorganisation, Sveriges folkpensionärers riksförbund. Försiikringskasse

förbundet. Svenska Personal-Pensionskassan. Svenska försiikringsbolags 

riksförbund, folksam, Kommunernas pensionsanstalt, Kooperationens 

pensionsanstalt, Konstnärli!!a och litterära yrkesutövares samarhetsniimnd. 

lJtlandssvenskarnas förening. 1 LO-kommitten och Statens dtd för byggnads

forskning. 

Vissa remissinstanser har bifogat yttranden som de har inhiimtat. 

Yttranden har dessutom kommit in fri111 Föreningen Auktoriserade Reviso

rer, Ensamsti!cndes Intresseorganisation. Sveriges advokatsamfund, Opi

nionsgruppen För Riittvisa At Pensioniirer samt Immigrant-Institutet. 

En sammanstiillning av remissyttrandena i de frilgor som nu behandlas hör 

fogas till protokollet i detta ärende som hilai;a 3. 

2 Allmän motivering 

2.1 Allmänna utgångspunkter 

Arbetsgivare och uppdragsgivare betalar arbetsgivaravgifter för finansie

ringen av socialförsäkringarna m. Il. iindamal. Det finns f. n. ett dussintal 

olika arbetsgivaravgifter diir uttagen i princip grundas pt1 storleken av 

utgivna liineförmåner. Egenföretagare m. Il, som har inkomster av annat 

förvärvsarbete iin anst:illning. betalar egenavgifter, som motsvarar de 

ekonomiskt mer betydande arbetsgivaravgifterna, niimligen avgifterna till 

ATP. sjukförsäkringen, folkpensioneringen. delpensioneringen, barnom

sorgen samt arbetsskadcförsiikringen. Arbetsgivaravgifterna och egenavgif

terna inbringar f. n. drygt 70 miljarder kr. ;lrligen. varav arbetsgivaravgif

terna svarar för drygt 95 1
';. 

De olika avgifterna ber:iknas i princip var för sig enligt siirskilda 

bestiimmelser i lagen (1%2::181) nm allmiin försiikring (AFL) och i en rad 

andra författningar. Förfarandet vid debitering och uppbörd regleras i fråga 

om arbetsgivaravgifterna i en s:irskild lag och bctriiffande egenavgifterna i 
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upphiirdslagen () lJ53:272 ). Till fiiljd ;iv spridningen av ek materiella 

bestiimmelsana p;I en m:mgfald författningar iir avgiftssystemc.:t svart att 

iiverblicka. 

Även om reglerna för de olika avgifterna överensqiimmer i de flesta 

avseenden. m{1ste ändii flera skilda avgiftsunderlag fastst:illas vid debitering

en. Flertalet avgifter beräknas pi\ hela lönesumman eller hela inkomsten av 

annat förviirvsarbl'te. Avgiften till ATP skiljer sig diirvid pa ett mera 

viisentligt siitt friin (ivriga avgifter. eftersom den inte bcriiknas p{1 hela 

lönesumman eller fl\rviirvsinkomsten. Arhetsgivaravgiften till ATP beriik

nas siilunda pit den del av utgiven !i.in som för arbetstagare och {ir ligger 

mellan det vid tirc.:ts ingtmg giillandc basbeloppet och 7 .5 gang:er detta 

belopp. Vid bniikningcn görs diirför ett basbeloppsavdrag och i vissa fall ett 

maximeringsavdrag. Motsvarande regler giiller för egenavgiften till ATP. 

Arbetsgivare nch egenföretagare iir skyldiga att liirnna de uppgifter som 

behövs för att faststiilla avgiftsunderlagen. Egcnfiiretagarna lämnar uppgif

terna i sjiilvdeklarationen, medan arbetsgivarna gi>r det i siirskild ordning. 

Främst arbetsgivare med mer än tio anställda belastas av en förhiillandevis 

omfattande och stundom komplicerad uppgiftsskyldighet. Debiteringsarbe

tet är likasi1 tidsödande och inrymmt'r åtskilliga kontrollproblem. 

I olika sammanhang har pt1talats nöddndigheten av ett enklare och 

effektivan: system för debitering och upphörd av avgifterna till socialförsiik

ringen m. m. Det har diirvid framh:'illits att en frirutsiittning fiir att den 

önskade rationaliseringen av avgiftsadministrationen skall kunna komma till 

ständ är att de materiella avgiftsreglerna görs enhetligare och enklare. 

Mot denna bakgrund har pensionskommitten gjort en översyn av 

avgiftssystemet {1iom socialförsäkringen. Kommitten har lagt fram förslag 

om enhetligare regler fiir beräkning av soeialrörsiikringsavgifterna. Kommit

tens målsättning har varit att vid ett beloppsmässigt oförändrat avgiftsuttag fä 

till st[md enhetligare och mer liittillämpade regler för avgiftsberiikningen. 

Kommittens genomgt111g visar att de väsentliga skiljaktigheterna i nuva

rande avgiftsn:gler består i de begränsningar i avgiftsskyldigheten som knyter 

an till arhetstagares och egenföretagares i11der liksom de speciella -

sinsemellan olika - begriinsningar som gäller vid beriikning av ATP-avgift 

och byggnadsforskningsavgift samt i fråga om uppdragsgivares avgiftsskyl

dighet. Kommitten foreslitr pi1 samtliga dessa punkter t'n enhetlig regle

ring. 

Sammanfattningsvis föresliir knmmittcn följande iindringar av rt>glerna för 

socialförsäkringsavgifter. 

I. De nuvarande bashelopps- och maximeringsavdragen slopas vid 

beräkning av ATP-avgiften. ATP-avgiften tas ut proportionellt pit i princip 

hela den ut!!ivna lönesumman resp. nelloinkomsten ä\' rörelse eller 

jor Jbruksfastighet. Procentsatsen fiir avgiftsuttagct siitts ned med hiinsyn till 

denna utvidgning av avgiftsunderlaget. 

2. En gemensam övre iildersgriins inflirs för uttag av arbetsgivar- och 
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egenavgifter. 

3. Den särskilda byggnadsforskningsavgiflcn avskaffas. 

4. Uppdragsgivare blir skyldiga att erlägga samma avgifkr som arbetsgi-

vare. 

5. Möjlighett:n till undantagande friln ATP avskaffas. De personer som 

omfattas av övergångsbestämmelserna inom ATP och som har ett giillande 

undantagande friin ATP skall dock ocks[1 i fortsiittningen ha möjlighet att st<i 

utanför försiikringarna om de s[1 iinskar. 

6. De materiella reglerna för beräkning av avgifterna förs samman i en 

gemensam lag. 

Kommittens millsiittning att s0ka iistadkomma enhetligare och enklare 

regler för a\"giftsberäkningen har vunnit allmän anslutning: vid rcmissbehand

lingen iiven om de materiella fiiriindringar som föresliis föranleder diskussinn 

bland remissinstanserna. Arbetsgivarorganisationerna frarnhi11ler - med 

hiinvisning friimst till den tidsätg{mg och de administrativa kostnader som 

nuvarande system medför för arbetsgivarna - vikti.:n av en förenkling av 

reglerna. De administrativa myndigheterna understryker betydelsen av 

förenklingar i systemet från rationaliserings-. kontroll- och informationssyn

punkt. flertalet remissinstanser som yttrar sig i frågan anser ocksä att 

kommittens förslag innebär betydande administrativa fördelar. 

Jag anser i likhet med kommitten att enht:tligare och enklare regler för 

avgiftsberäkningt:n biir ustadkommas. Fördelarna med ett sådant system är. 

som jag anförde i min anmiilan till prop. 1980/81 :20, bl. a. följande. 

Avskaffandet av basbelopps- och maximeringsavdragct samt den tidsre

dovisning detta system förutsätter medför viisentliga administrativa lättna

der. Förslaget innebiir även i övrigt förenklingar. Den mångfald av regler 

som f. n. finns p{1 området kan ersättas med färre och mt:r entydiga regler. 

Detta bör leda till en större överblickbarhet och väsentliga administrativa 

förenklingar för arbetsgivarna. vilkas uppgiftsliimnande skulle kunna 

minskas bt:tydligt. Dessutom skulle myndigheternas debiteringsrutiner bli 

enklare och kontrollen av avgiftsuttagt:t unckrlättas. 

Förenklingen av reglerna för avgiftsberäkningen iir en viktig förutsättning 

för den av DEMA-utredningen (riksförsäkringsverkt:ts utrL·dning angående 

decentralisering av manuella funktioner inom avgiftssystemet: Rapport mars 

1978) föreslagna decentraliseringen från riksförsäkringsverket till de lokala 

sk<tttemyndigheterna och länsstyrelserna av debitering resp. uppbörd av 

arbetsgivaravgifter. 

Den preliminära arbetsgivaravgiften debiteras f. n. pä de inkomstuppgif

ter som ligger till grund för beräkning av den slutliga avgiften under 

nä~tförcgiiende år uppräknade med hänsyn till den beräknade allmänna 

löneökningen t. o. m. det aktuella inkomstaret. Trots denna uppräkning 

innebär det nuvarandt: systemet att betydande belopp i arbetsgivaravgifter 

betalas in med upp till tv[1 iirs dtersläpning. I den rt:viderade finansplant:n 

1980 framhölls att den preliminära uppbörden av arbetsgivaravgifter på 
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liingre sikt horde kunna knytas till den liinesumma som redovisas i samband 

med källskatteredovisningen (prop. 1979/80: I.SO bil. 1 s. 21 ). Diirigcnom 

skulle i princip niistan all eftersläpning kunna upphöra. Den föreslagna 

förenklingen av avgiftsberäkningen underlättar en sttdan omliiggning av 

dehiterings- och uppbördssystemet. 

Som tidigare nämnts skiljer sig ATP-avgiften enligt nuvarande regler fran 

övriga avgifter genom att den inte heräknas p<°t hela hruttolönesumman resp. 

hela förviirvsinkomsten. Beträffande avdragen frtrn hruttolönesumman är 

man hänvisad till beriikningar SlJlll görs av arbetsgivarna. hl. a. över ckn 

arbetade tid som en utbetald lön hänför sig till. Myndigheternas möjligheter 

att kontrollera de upp!,!ifter som arbetsgivarna liimnar hiirvidlag iir i 

praktiken mycket begriinsade. Dagens regclsystem ger st1ledcs miijligheter 

till felaktigt eller missledande uppgiftsliimnande. Ett genomförande av 

kommittens förslag innebär att dessa möjligheter tas bort. Det blir också 

möjligt att p~t ett effektivt sätt samordna kontrollen pä avgiftsområdet med 

skattekontrollen. 

Inkomsterna till socialförsiikringen kan förväntas öka bl. a. till följd av att 

möjligheterna att undandra sig inbetalning av avgifter minskar. Härtill 

kommer rationaliseringsvinster för såväl företag som myndigheter genom att 

de administrativa rutinerna kan förenklas. Genom att uppenbara möjlighe

ter till avgiftsundandragande för mindre nogräknade företagare undanröjs 

främjas också sundare konkurrensvillkor i näringslivet. 

Det bör här nämnas att kommittens förslag mött vissa erinringar. Ett 

borttagande av bashelopps- och maximeringsavdragen vid fastställande av 

avgiftsunderlaget för ATP-avgiften innebär att sambandet mellan avgifter 

och förmaner försvagas. Vidare kan ett genomförande av förslaget leda till 

omfiirdelningsdfckter och marginaleffekter. Beräkningar som redovisas i 

det följande visar emellertid att effekterna av en omliiggning blir förhållan

devis obetydliga för de avgiftsskyldiga och att de kan kompenseras genom 

ätgärder på skattesidan . .lag har därför gjort den avvägningen att dessa 

erinringar inte bör utgöra hinder mot den av andra skiil angeliigna reformen 

av avgiftssystemet. 

Jag förordar således en övergäng till ett system för socialförsiikringsavgif

ter i huvudsaklig överensstämmelse med kommittens förslag. De nya 

reglerna bör triida i kraft den I januari 1982. 

Genomförs de regler som nu föresli1s hlir det möjligt att g{1 vidare pii vägen 

att införa ett effektivare debiterings- och uppbördssystcm. Som tidigare 

antytts bör den preliminära uppbörden av arbetsgivaravgifter kunna knytas 

an till den lönesumma som redovisas i samband med källskatteredovisningen 

eller på något liknande siitt anknytas till de löner som löpande uthetalas. 

Detta kriiver emellertid omfattande ändringar i nuvarande författningar om 

debitcringsförfarandet. Dessutom behövs en genomgripande omstiillning av 

de administrativa rutinerna samt en noggrann information till arhctsgivarna. 

Vidare m{iste problemen beaktas för de arbetsgivare som vid en övergång har 
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mera betydande kvarst<icnde a\'giftcr enligt det gamla uppbiirclssysll'mct. 

Fn decentralisering av debitering och uppbörd till de lokala skattcmyn

dighl'terna tich l{insstyrclscrna biir ocks{1 kunna ske i samband med den nyss 

förutskickade ombggningen eller nagnt [ir diiretkr. 

Mot bakgrund av vad jag hiir har anfört anser jag det angeliiget att snarast 

miijligt fä de niirmare frågorna kring ett effektivare debiterings- och 

uppbi·irclssystem för arbetsgivaravgifter utredda. Jag avser tlärfl.ir att senare 

iitl'rk1imma till regeringen i den fr;.igan . 

.lag iivcrg;'ir hiirdter till att niirmare bchandla de olika huvudpunkterna i 

pensionsknmmittens förslag. 

:?.:? Basbelopps- och maximeringsavdrag \id beräkning a\· ATP-mgiflen 

Som tidigare niimnts beriiknas A Tl'-avgiften f. n. p[1 den del av utgiven lön 

som for arbetstagare och ;tr ligger mellan dl'I vid ;°irets ingi1ng giillande 

basbeloppet och 7 .':> g<ingcr detta belopp. Egenavgiften till ATP ( tilliiggs

pensionsavgiften) beriiknas på elen faststiillda pensionsgrundande inkomsten 

av annat förviirvsarbete än anstiillning. ATP-avgift tas siiledes ut i princip 

endast pt1 löne- eller inkomstdelar som iir förmimsgrundande. Umkrlagen 

för heriikningen av ATP-avgifterna skiljer sig genom dessa begriinsningar 

fr[m övriga förekommande avgiftsunderlag. som genomgiiende utgörs av i 

huvudsak hela lönen resp. förviirvsinkomsten. 

Pensionskommitten framh{1llcr att reglerna om basbelopps- och maxime

ringsavdrag samt den redovisning av arbetad tid snm dessa regler förutsätter 

gör ATP-avgiften till den mest komplicerade arbetsgivaravgiften \'ad giiller 

s;\viil uppgiftsbnmancle s\lm beräkning och kontroll. 

Basbeloppsavdrag görs av riksförsäkringsverket i samband med faststiil

lande av avgiftsunderlag. Maximeringsavdrag giirs. <1vitt giiller arbetsgivare 

som har haft mer iin tio anstiillda under iiret. ;1v arbt'fsgiv;1rL'n s_jiilv och. i 

övriga fall. av verket. Basbeloppsavclraget erhålls genom att basbeloppet vid 

ill"ets ingäng multipliceras med det bcriiknade genomsnittliga antalet 

arbetstagare hos arbetsgivaren under {1ret. Vid beriikningen av antalet 

arbetstagare skall en arbetstagare. som har arbl'tat hela ill"et med full 

arbetstid. riiknas som en arbetstagare och en arbetstagare. som har utfört 

arbete i mindre omfattning. medriiknas i motsvarande mi111. Fiir att det 

genomsnittliga antalet arbetstagart' skall kunn;1 heriiknas fordras diirflir dels 

uppgift om dt:'I totala antalet arbetstimmar hos arbetsgivaren under :1ret. dels 

ett mått p~l vad som skall anses vara full ;·1rsarhctstid för en arbetstagare. 

Det ~lligger arbetsgivaren att liimna uppgift \lm det totala antalet arbetade 

timmar under {1ret. Kommitten pekar p~i de sdrigheter en arhetsgi\'are ofta 

st~ir inför niir det giillcr att ange elen relevanta tiden. f-iir ahkilliga former av 

arbete sker inte n~igon registrering av den verkliga arbetstiden. varför den 

rn~1ste uppskattas. S(1 torde i r(·gcl \·ara fallet vid cxempch is uppdrags för-
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hiillanden. sv,·1righcter kan vidare uppsti1 \id hedk11ingen a\' arbetstid for 

anstiillda snm hdt clkr delvis har sitt arbete förlagt till hL·mmet eller till en 

annan arbetsplats utanför arbl'fsgivart'ns kontwll. 

Detsamma gäller L'!lligt kommitten ocks~i vid heriikningen a\' arbetstiden i 

fall då ersiittning utgiH" för tid \'arunder lkn anstiillde inll' har utfrirt nägot 

direkt arbete för arbetsgivarens riikning men iind;i har l'arit bunden till viss 

plats (jourersiittning, passningsersiittning. viintl'tidsersiittning m. m. ). I vissa 

fall skall särskild beriikning av arbetstiden giiras. t. ex. da en crsiittning snm 

skall avgiftsbeliiggas avser arbete som faktiskt har utfi'nh under tid före det ar 

för vilket avgift skall beriiknas. 

Vid beriikning av ATl'-a\'giften skall som tidigare har niimnts hiinsrn inte 

tas till arbetstagares lön till den del !iinen överstigL'r 7.5 g}lngn det vid iirL·ts 

ingimg gällande basbeloppet. l\foximcringsbestiimmelsen inncbiir <1tt fi"ir en 

arbctstagare som har arbetat hela ~in:t lllL'd full arbt'htid r:·1r dras av den dcl ;1v 

lönen som överstiger maximibelnppet. fiir arbetsta)!are med kortare 

arbetstid utgör maximigriinsen en mnt den arbetade tiden svarande del av 

maximibeloppet. 

Det antal arbetstimmar under i1ret som arbetsgi\'arcn redovisar iir salcdes 

avgörande för hashelnppsavdragets och i t1tskilliga fall iin·n för maximcrings

avdragets storlek. Kommitten framhililcr de bcgriinsadt' miijligheterna för 

riksförsäkringsverket ;1tt kontrollera redovisad<." tidsuppgifter. särskilt i fall 

då arbetstiden för ett större antal anstiillda redovisas i en klumpsumma. 

Kommitten konstaterar att en arbetsgivar<." till följd a\' sv;highetcr vid 

bedömningen av den faktiska arbetstiden m;.mga g;'111ger kan fä betala fi"ir hög 

ATP-avgift lika väl som han kan undandra sig avgift gt'nom att medvetet 

lämna oriktiga uppgifter. Utsikterna att ens med kraftigt förstiirkta resurser 

få till stäncl en tillriickligt efkktiv kl>ntroll av tidsredovisningen bediimer 

kommitten som mvcket sm:1. Kommitten filrordar diirför t'fl iiverg:'1ng till ett 

system för avgiftsberäkning Sl'lll inte iir beroende a\' tidsfaktorn. 

Vid en iivcrgäng till ett system fiir uttaf!_ a\· ,\ TP-avgift snm inte tar hiinsyn 

till den arbetade ticlcn iir det enligt kommitten niid\'iindiµt att avskaffa 

basbeloppsavdraget. Kommitten framhiiller att det vid L'n kollektiv avgifts

beriikning inte kan knmma i friiga att göra ett helt hasb.:loppsavdrag för varje 

arbetstagare oavsett om anstiillningen varat under en kortare eller en liingre 

tidspt'riod. En sådan lHdninf!_ skulle ensidigt gynna arbetsgivare med m~111ga 

korttidsanstiillda t'ller mimga tillfiilligt anlitade uppdragstagare. Kommitten 

har överviigt bl. a. att införa en avgift snm differentieras med hiinsyn till 

hasbeloppsavdragl'ls relativa betydelse vid nuvarande avgiftsheriikning. men 

har förkastat en s{1dan lösning med hiinvisning till de administrati\'a 

svårigheter som skulle uppkomma. En s;hlan differentiering fiirutsiitter 

nämligt'n bl. a. att avgifterna dehitnas indi\iduellt fiir \'ar_jt' arbehtagart'. 

Kommitten avvisar iivt'n. friimst med hiinsyn till de gr;insdragningssv:irig.he

ter som skulle t1ppstii. tanken p/1 t'll differentiering ;n· :\ TP-a\ giften efter 

näringsgrt'n. bransch e. d. 
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Kommitkn stannar diirför för art fiireslt1 att sa\·iil basbeloppsavdragct som 

maximeringsavclraget slopas vid bcriikningen av ATP-avgiften och att 

avgiften i stiillet tas ut proportionellt p~1 hela den utgirna lön..-:summan dter 

..-:n jiimkacl procentsats. Kommitten konstaterar att ett avskaffande av 

basbcloppsavdrag..-:t av fönklningspolitiska skit! förutsätter att maximerings

avdraget slopas samtidigt. Kommitten betonar att en s;ldan lösning inte 

missgynnar företag i lilglönebranseher pi\ samma sätt som ett ensidigt 

avskaffande av basbcloppsavdraget skulle göra. Utvidgningen av avgiftsun

derlaget med inkomster ih:er beloppstaket mot\·erkar de effekter som 

uppstar vid ett slopande av basbeloppsavdraget. för att en riittvis förddning 

a\· ATP-kostnaderna skall bibeh;'tllas bör enligt kommitten egenavgiften till 

ATP beräknas på samma siitt. för en si1dan sarmtiimmighet talar ocksf1 

önskemalet om avgiftsregler som iir neutrala i förhMlande till olika 

företagsformer. 

Majoriteten av remissinstanserna har inte haft n[1gra erinringar mot den av 

kommitten föreslagna lösningen. Förslaget för uttalat stöd av bl. a. 

riksförsiikringsverket. kammarrätten i Jönköping, riksrevisionsverket, 

Svenska kommunförbundet. LO och Försäkringskasseförbundet. 

Friimst arbetsgivarorganisationerna. däribland SAF, Sveriges hantverks

och industriorganisation och Sveriges industriförbund, uttalar sig för ett 

bibehållande av avgiftstaket. Den huvudsakliga invändningen mot kommit

tens förslag härvidlag är att det framsti1r som principiellt felaktigt att i ett 

försäkringssystem av A TP:s natur ta ut avgifter på löner och inkomster över 

den gräns som gäller på förmånssidan. Enligt SAF måste en samordning av 

avgiftstak och förmånstak inom ATP anses naturligt. 

TCO accepterar kommittens förslag under förutsättning att förmimstaket 

höjs till minst tio basbelopp. 

Omfördclningseffcktcrna med ett slopande av basbelopps- och maxime

ringsavdragen p;italas av flera remissinstanser. Landstingsförbundet anser 

att de föreslagna reglerna bör omarbetas så att en utjämning av kostnaderna 

sker mellan olika arbetsgivargrupper eller att landstingen på annat sätt ges 

kompensation för de höjda kostnaderna. Lantbrukarnas riksförbund anser 

att förslaget inte bör genomföras med mindre kompensation ges genom 

justering av skatteskalor eller pil annat sätt. 

Enligt min mening fram~tär det som angeläget att ATP-avgiften i 

fortsätt1~ingen kan beriiknas utan basbelopps- och maximeringsavdrag. 

Diirigenom blir redovisningen över arbetad tid obehövlig och en övergiing 

kan ske till ett system för uttag av ATP-avgifter som ansluter till vad som 

gäller i fråga om övriga avgifter. .Jag vill hiir hiinvisa till vad jag under 

avsnittet allmänna utg~mgspunkter har anfört om fördelarna. hl. a. de 

administrativa. för såväl de uppgiftsskyldiga som myndigheterna. med ett 

enhetligt system för socialförsiikringsavgifter. 

Som jag tidigare nämnt har kommittdörslaget mött vissa erinringar som 

går ut på att det försvagar sambandet mellan förm[m och avgift. Vidare har 
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omfördelningseffekterna pi1talats av flera remissinstanser. 

Syftet med basbelopps- och maximeringsreglerna liksom med atskilliga 

andra begränsningar i avgiftssyst.:met har varit att uppn;\ öv.:r.:nsstiimmelse 

m.::llan avgifter och förm<
0

111er dler i vart fall att upprätth~\lla ett visst samband 

mellan dem. Denna princip har emellertid efter hand övergivits p[1 iivriga 

ornraden. t. ex. sjukförsiikring.:n. folkpensioneringen och delpensionsför

säkring.en, och vidh<llb numera bara i fraga om ATP. Sambandet mellan 

avgifter och förm:iner inom ATP uppriitthålb till priset av ett betungande 

uppgiftsHimnande och stora administrativa insatser. Det hör också framhäl

las att överensstiimmelsen mellan avgifter och förmfmer inom ATP endast är 

principiell. I situationer med blandade inkomster - inkomst av s[1väl 

anstiillning som annat förvärvsarbete - radL'r exempelvis ett enbart formellt 

samband mellan avgifts- och förmiinssidorna. I vissa situationer finns inte 

niigot samband alls. Allmiint gäller i fräga om anställningsinkomst att 

avgiftsplikten för arbetsgivaren iir obnoende av om arbetstagaren kommer 

att tillgodoräknas pensionsgrundande inkomst. Det försäkringsmiissiga 

inslaget i ATP kan inte heller i övrigt anses vara sii framträdande att 

principiella invändningar kan riktas mot den av kommitten föreslagna 

finansieringsmdoden. 

Jag vill i detta sammanhang erinra om att finansieringen av ATP sker enligt 

en fördelningsmetod. som innebär att de avgifter som tas ut för dem som är i 

aktiv ålder fortlöpande används till att h.:tala pensioner till dem som är 

pensionärer. Fördelningsmetoden har dock inte renodlats. Det sker en 

betydande fondering i syfte bl. a. att utjämna skillnader i utgifter mellan 

olika år. Fondbildningen har även motiverats av samhällsekonomiska 

skäl. 

1'vled anledning av den kritik som frtin nagra remissinstansers sida har 

riktats mot ett slopande av avgiftstaket vill jag framhålla att jag med hänsyn 

bl. a. till de effekter som skulle uppstå för företag i läglönebranscher inte är 

beredd att förorda en lösning som innebär att basbeloppsavdraget slopas 

medan avgiftstaket bibehålls. 

Övre gränsen för bt:räkning av pensionsgrundande inkomst (förmånsta

ket) är 7.5 hashclopp (för ar I 981 motsvarande 120 750 kr.). Som framgår av 

kommittens undersökningar är det en mycket liten andel av befolkningen 

som har inkomster som överstiger denna gräns. I nuvarande ekonomiska läge 

anser jag inte att det finns anledning att ta upp en diskussion i frftgan om en 

höjning av förmanstaket. 

Beträffande de ekonomiska konsekvenserna av en omläggning vill jag 

nämna följande. Enligt kommittens beräkningar skulle uttagsprocenten till 

ATP, med hänsyn till den utvidgning av avgiftsunderlaget som blir följden 

om basbelopps- och maximeringsavdragcn avskaffas, ha kunnat siinkas fran 

11. 75 % till ca 8. 75 % om de regler kommitten föreslår hade gällt för år 1977. 

En inom kommitten gjord undersökning visar omfördclningseffekterna pii 

arbetsgivaravgiftssidan till följd av en sadan omläggning. Undersökningen 

5 Riksdagen 1980181. 1 sam!. Nr 178 
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avsåg 33 företag fördelade pf1 olika branscher och gav till resultat att en 

omläggning skulle minska avgiftsuttagl't för 18 fördag. Fiir aterst<'1ende 

företag skulle avgiftsuttaget öka med mindre iin 0.2 <:~. för 8 företag. med 

0,2-0.4 <:j: för 5 förelag och med mer iin 0...1 '.'i: för 2 företag. 

När det gäller effekterna för egenföretagare vill jag erinra om att 

nuvarande regler. vilka gäller fr. o. m. 1977 års taxering. inne här att 

egenavgifter som helöper plt inkomst av jordhruksfastighet eller rörelse är 

avdragsgilla vid inkomsttaxeringen som omkostnad i förvärvsbllan. Vid 

taxering för ett visst heskattningsftr medges ett schablonavdrag för de 

egenavgifter som hänför sig till heskattningsäret i fråga. Schablonavdraget 

beräknas på ett underlag som motsvarar bruttointiikterna i förvärvskällan 

efter avdrag för andra omkostnader än schablonavdraget. Avdraget. som 

normalt utgör 10 '/·(-. av den del av underlaget som inte överstiger 10 000 kr.. 

20 '/(, av den del av underlaget som ligger mellan 10 ()()() kr. och 100 000 kr. 

samt 15 r;.;, av överskjutande del av underlaget. har avpassats med hänsyn till 

reglerna om uttag av egenavgifter. Att olika procentsatser giiller för olika 

inkomstdelar beror bl. a. på basbelopps- och maximeringsavdragen för 

ATP-avgiften. Avdragsschablonen leder i de flesta fall till ett i förhållande till 

de faktiska avgifterna för lågt avdrag. I situationer med s. k. blandad 

inkomst. där anställningsinkomsten fyller upp beloppstaket. medför scha

blonen ett i förhållande till de faktiska egenavgifterna för högt avdrag. De 

slutliga egenavgifterna för visst beskattningsfir avstäms mot det tidigare 

medgivna schablonavdraget. Om de slutliga avgifterna är större än schahlon

avdraget, får överskjutande belopp dras av nästa år. Överstiger schahlon

avdraget de slutliga avgifterna. tas skillnadsbeloppet upp som intiikt nästa 

år. 
Ett genomförande av den av kommitten föreslagna omläggningen 

föranleder givetvis behov av en justering av schablonavdraget. De förenk

lingar som följer av kommittens förslag i denna och övriga delar medger 

därvid en förfining av schablonen. När jag i det följande diskuterar 

effekterna av en omläggning av ATP-avgiften utgår jag fdtn att schahlonav

draget blir så utformat att det motsvarar de slutliga avgifterna. 

För egenföretagare i inkomstliigen under 180 000 kr. blir under denna 

förutsättning den samlade effekten av omläggningen i fråga om avgift och 

skatt normalt oförändrat eller sänkt uttag. 1 inkomstläget 250 000 kr. kan 

uppkomma en nettoskärpning som uppgär till ca 0.25 r,:( av inkomsten. 

En omläggning leder även till att det sammanlagda skatte- och avgiftsut

taget pf1 en inkomstökning förändras. Det bör dock framhållas att 

ATP-avgiften är avdragsgill vid beräkning av s~iviil egenavgifter som skatter. 

En höjning av ATP-avgiften följs därför automatiskt av en minskning av 

övriga egenavgifter och av skatter. I inkomstläget l lU 000 kr. skulle en 

omläggning av avgiftssystemet medföra att marginaleffekten av en inkomst

höjning på skatter och avgifter minskade med ca 0.5 ~(, I inkomstläget 

180 000 kr. och däröver skulle omläggningen medföra en marginaleffekts-
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sbrrning med ca en procent. 

Redogörelsen vi~ar att en oml;iggning inte kan v:intas medföra ni1gra mera 

betydande a\'vikelser fr{m nuvarande avgiftsuttag för flertalet arbetsgivare 

och egenföretagare. Vad gii\lcr marginaleftektssbrpningarna vi\\ jag. efter 

samr[1d med chefen för budgetdepartementet. förorda att kompenserande 

ätgärdcr vidtas genom en justering av skatteskalorna i hcriirda inkl1mstbgen. 

En s{1dan justering avses ske i samband med den sänkning av marginalskat

tesatserna som regeringen tidigare har aviserat. 

I fr{1gan om schablonavdrag för egenavgifter har jag erfarit att chden for 

budgetdepartementet är beredd att senare lägga fram förslag för regeringen 

om en justering av schablonavdragen i enlighet med vad som hiir förutsatts. 

En s[1dan justering aktualiseras ocksii av kulturskattekommittens nyligen 

avlämnade delbchinkande {Ds B 19~0: 15) om samordningen av egenföreta

gares skatter och socialförsäkringsavgifter. Betiinkandct rcmissbchandlas 

f. n. 
Jag förordar därför att ATP-avgiften i fortsättningen bcriiknas utan 

hashell,pps- och maximeringsavdrag och att uttagsproccntcn därvid siitts ned 

för att kompensera ökningen av avgiftsundcrlaget. .lag återkommer senare 

till regeringen i sistnämnda fr[1ga. 

2.3 Övre åldersgräns för uttag av avgifter 

Som tidigare har nämnts gäller delvis skilda regler om övre iildersgräns för 

arbetsgivares och egenföretagares skyldighet att erlägga socialförsäkringsav

gifter. Vid beräkningen av arbetsgivaravgift till ATP bortses friin lön till 

arbetstagare som vid ingången av det år avgiften avser har uppnått 65 års 

ålder medan någon åldersgräns inte gäller i fråga om övriga arbetsgivarav

gifter. En egenföretagare betalar enligt huvudregeln ATP-avgift t. o. m. det 

år då han uppnått 64 års ålder. För den som är född iir 19'27 eller tidigare är 

dock åldersgränsen 65 år. Beträffande övriga egenavgifter gäller att 

folkpensionsavgift och delpensionsavgift inte betalas av den som vid 

inkomstårets början fyllt 65 år samt att sjukförsäkringsavgift. barnomsorgs

avgift och arbetsskadeavgift inte betalas av den som vid inkomsttirets slut fyllt 

65 år. 

Socialförsäkringsutskottet har i ett av riksdagen godkänt betänkande (SflJ 

I 975: 11) uttalat att det kan finnas skäl att införa en generell iivre åldersgräns i 

fråga om arbetsgivar- och egenavgifter till såväl folkpensioneringen som 

sjukförsäkringen. Utskottet har härvid hänvisat till det berättigade kravet på 

likformighet i bestämmelserna mellan olika försäkrade när det gäller 

skyldigheten att erlägga socialförsäkringsavgifter. 

Pern;ionskommitten erinrar om att dess övergripande målsättning vid 

översynen av avgiftsreglcrna är att åstadkomma enkla och enhetliga regler. 

Ett ytterligare mål bör vara att tillskapa regler som uppvisar neutralitet 

mellan olika förctagsformcr. Kommitten anser att den lösning som med 
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dessa utgiingspunkter liggt:r niirmast till hands ~ir att helt avskaffa :1lders

griinserna. Kommitten finner emellertid att \"ägande skiil talar för att ha kvar 

en <lldersgriins. !\ vskaffas giillamle ;"tldersgriinser skulk detta leda till en 

utvidgning av avgiftsskyldigheten Sllm inte till fullo far n<igon mots\"arighet 

pa förmt111ssidan. Som exempel angL'r kommitten att pcnsionsgrundande 

inkomst för ATP enligt huvudregeln inte beräknas för den som har fyllt 65 år. 

att ålderspL'nsion frtln folkpensioneringen kan tas ut ort:ducerad fr. o. m. 65 

{1rs älder liksom att förm;lnerna friin sjukförsiikringen och arbetsskadeför

siikring<::n iir p;i visst siitt begränsade för iildre försäkrade. 

Kommitten förordar därför en iivre åldersgriins för uttag av avgifter. Av 

administrativa skiil och för att n<::utralitet mellan olika företagsformer skall 

;istadkommas biir enligt kommitten ;lldcrsgriinsen vara gemensam för 

samtliga avgifter. Kommitten stannar fiir att föresli1 att avgift skall erläggas 

för arbetstagare resp. av egenföretagare Hingst t. o. m. det kaknder;!r df1 

dessa uppniu 64 [irs [tider. 

Kommittens förslag för stöd av det över\"ägande antalet n:missinstanser. 

Statskontoret och riksrevisionsverket förordar friin administrativ synpunkt 

ett borttagande av samtliga åldersgriinscr. 

Jag anser i likhet med kommitten att det biir införas en gemensam övre 

födersgriins för uttag av arbetsgivaravgifter och egenavgifter.Av sbl som jag 

anger i det följande bör emellertid åldersgränsen bestiimmas p;'i det siittet att 

avgifter skall erläggas Hingst t. o. m. det i1r då ·.1rbetstagaren eller egenföre

tagaren fyllt 65 år. 

Efter sänkningen av den allmänna pensionsåldern föreligger rätt till 

ålderspension fr. o. m. den mimad dt:n pensionsberättigade fyller 65 år. 

Antalet arbetstagare och egenföretagare som fortsiitter att förvärvsarbeta 

efter 65 ftrs a\der i:ir förhällandevis ringa. Om den övre ftldersgriinsen för 

avgiftsuttag läggs s{1 att avgift skall erliiggas t. o. m. det kalenderar då 

arbetstagaren eller egenföretagaren uppnitr 65 [1r. kan det totala avgiftsun

derlaget antas i det niirmaste svara mot det totala underlaget enligt 

nuvarande ordning och någon avgiftshöjning skulle diirför inte behövas som 

en följd av <ildersgränserna. Det iir emellertid friimst administrativa 

synpunkter som talar för att välja niimnda älclersgräns för uttag av 

socialavgifter. Vid uppgiftsliimnandet behöver sitlunda bara ett mycket litet 

antal personer. för vilka avgift inte skall erliiggas. avskiljas i redovisning

en. 

Jag förordar således att det för uttag av arbetsgivaravgifter och egenav

gifter införs en gemensam övre itldersgriins innebärande att avgift skall 

erliiggas längst t. o. m. det in arbetstagaren resp. egenföretagaren uppnär 65 

års [1lder. 

2.4 Byggnadsforskningsavgiften 

Den statliga byggnadsforskningen finansieras genom en särskild byggnads

forskningsavgift. Avgiften debiteras och uppbiirs i samma administrativa 
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ordning som sncialförsiikringsa\'giftLTna. Staten erliiggcr inte a\'gif1 utan 

bidrar till forskningen gcnom anslag över budgctl'n. Hyggnadsforskningsav

gift skall crliiggas a\' arbetsgivarc som syssclsiitter arhctstagarc i yrkesmiissig 

byggnads- eller anHiggningsvcrhamhet liksom av kommuncr s1im bedriver 

husbyggnads- cllcr anliiggningsvcrksamhet. Avgiften beriiknas pä liiner som 

utges till arbetstagare i arbete som iir att hänföra till niiringsgrcnen 

byggnadsindustri i niiringsgrcnsindc.:lningen för yrkesskadestatistik. Genom 

dessa begdnsningar intar byggnadsforskningsavgiften en siirstiillning bland 

de arbetsgivaravgiftcr som debiteras och uppbiirs av riksförsiikringsver

ket. 

Pensionskummitkn förordar - mot bakgrund av iinskemiilet om enklare 

och enhetligare avgiftsregler - att byggnadsforskningsavgiften avskaffas. 

Kommitten konstaterar att nu\'arande bestämning. av -;kyldigheten att 

erlägga ifrägavarande avgift föranleder betydande griinsdragningsproblem. 

Som exempel niimncr kommitten att verksamheten hos en arbetsgivare ofta 

mi\ste delas upp i en avgiftspliktig resp. en ej avgiftspliktig del. Åtskilliga 

gånger for i redovisningen även göras en motsvarande uppdelning av det 

arbete som har utförts av en och samme arbetstagare. Si1lunda .skall 

exempelvis knntorsarbete fördelas på de verksamheter som det har utförts i 

anslutning till. Systemet medför. framhiillcr kommitten. ett komplicerat 

dcbitcringsarhete som ofta mäste utföras manuellt. Kontrollmöjligheterna iir 

h1:gränsade. 

Kommitten anser att dt:t föreligger ett klart behov av enklare och 

administrativt mindre betungande regler - inte minst inför den planerade 

decentraliseringen av avgift~debiteringen frf111 riksförsiikringsverkct till lokal 

skattemyndighet. Enligt kommittens bedömning kan emellertid de nödvän

diga förenklingarna av reglerna för beräkning av byggnadsforskningsavgiften 

inte iistadkommas om nuvarande principer för finansieringen av hyggnads

forskningen alltjämt skall beaktas. Kommitten föreslår cHirför att byggnads

forskningsavgiften avskaffas och att forskningen i stiillet finansieras på annat 

sätt. 

Kommittens förslag ha tillstyrkts vid remisshehandlingen. Statens råd för 

byggnadsforskning framhåller dock att niigot beslut inte kan fattas i frågan 

förrän ett alternativt finansicringssystem utformats. Kommitten gftr inte in 

på frågan om utformningen av ett sådant finansieringssystcm. 

Jag anser i likhet med kommitten att starka administrativa skäl talar för att 

hyggnadsforskningsavgiften avskaffas i dess nuvarande utformning. Bered

ningen av friigan om formerna för byggnadsforskningens framtida finansie

ring i regeringskansliet iir emellertid inte slutförd. Jag avser att återkomma 

till regeringen i denna friiga niir så skett. De lagändringar som föranleds av ett 

avskaffande av byggnadsforskningsavgiften är av sådan beskaffenhet att 

lagrådets yttrande inte hehövcr inhiimtas över dem. 
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2.5 llppdragsgirnrcs avgiftsskyldighct 

Pti förslag av pensionskommitten i bctiinkandet (SOU 1975:74) Socialför

säkringsavgifter pii uppdragsinkomster m. m. infördes fr. o. m. den I januari 

1976 nya regler för beräkning av avgifter vid uppdrag (prnp. 19751711:46. SfU 

17. rskr 67). De nya reglerna innebar att uppdragqagare befriades frtm 

avgiftsskykli_ghet till socialförsiikringarna. I stiillet åvilar det uppdragsgi

varen att erliigga ;nbetsgivaravgifter på uppdragsersiittningen. Utgör upp

dragsersiittningen inkomst av rörelse eller jordbruk för uppdragstagaren 

skall dock denne - och inte uppdragsgivaren - i regel svara för avgifterna. 

Parterna kan emellertid i siidant fall genom s. k. liksUillighetsavtal komma 

överens om att ersiittningen skall anses som anstiillningsinkomst. 1-liirigenom 

tlyttas avgiftsskyldigheten över pi\ uppdragsgivaren. 

När ifdgavarande regler infördes undantogs tr;m uppdragsgivarnas 

avgiftsskyldig.het avgifterna till yrkesskaddörsäkringen. arbetarskyddet. 

byggnadsforskningen och lönegarantin samt den allmiinna arbetsgivaravgif

ten. Motivet härför var bl. a. att omfattningen av uppdragsgivarnas 

avgiftsskyldighet ansågs böra sättas i relation till de förmiiner som 

uppdragstagare kunde tFina in. Sedan de berörda reglerna infördes har 

yrkesskadeförsiikringen ersatts av arbetsskadeförsäkringen. Den nya försiik

ringen omfattar - till skillnad från den tidigare - även uppdragstagare. Med 

anledning hiirav utvidgades fr. o. m. ikrafttr~idandet den I juli 1977 av lagen 

om arbetsskadeförsäkring uppdragsgivarnas avgiftsskyldighet att omfatta 

även arbetsskadeförsäkringsavgift. Fr. o. m. den I januari 1978 skall 

uppdragsgivare ocksä erlägga arbetarskyddsavgift. Även denna ändring 

föranleddes av genomförandet av den nya arbetsskadeförsäkringen. Den 

allmänna arbetsgivaravgiften slopades den 1 juli 1978. 

Pensionskommittcn förordar att uppdragsgivares avgiftsskyldighct för 

samma omfattning som gäller för arbetsgivare. Genom en sådan åtgärd 

vinner man att avgiftsreglerna blir neutrala till valet av arbetskraft. dvs. 

avgiftsskyldigheten kommer att ha samma omfattning oavsett om arbetet 

utförs på uppdrag eller i en anställning. Kommitten påpekar att man 

härigenom också kommer bort ifrån de gränsdragningsproblcm som är 

förknippade med nuvarande uppdelning mellan arbetstagare och uppdrags

tagare. 

Jag anser att de av kommitten sålunda anförda skälen talar för en 

utvidgning av uppdragsgivares avgiftsskyldighet. De remissinstanser som 

yttrar sig över kommittens förslag i denna del har ocksa genomgående 

tillstyrkt det. Jag biträder således kommittens förslag. Den föreslagna 

utvidgningen giiller numera endast lönegarantiavgiften. Avgiften till sjö

manspensioneringcn är inte aktuell i detta sammanhang. De nya reglerna bör 

gälla savä\ då en uppdragsgivares avgiftsskyldig.het följer av lag som då den 

grundas på likställighetsavtal. 
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2.6 llndantagandr från ATP 

En fiirsiikrad kan enligt nuvarande regler anmiila undantagande frän ATP 

sävitt avser inkomst av annat förvärvsarbete iin anstiillning. Undantagande! 

medför att sådan inkomst inte beaktas vid beräkningen av pensionsgrundan

de inkomst eller sjukpenninggrundande inkomst. Verkningarna av ett 

undantagande sträcker sig emellertid l<'tt1gt härutöver och kan bli mycket 

betydande p[1 förmiinssidan. S;'dunda kan undantagande! minska iivcn den 

pcnsionsrätt som har förvärvats eller kommer att förvärvas p{1 grund av 

inkomster som inte omfattas av undantagandet. Vidare tas vid bedömningen 

av den försäkrades rätt till pensionstillskott hänsyn till den ATP som skulle 

ha utgatt om undantagande! inte hade gällt. Till följd av den fasta kopplingen 

mellan ATP och arbetsskadeförsäkringen kan uppdragstagare och egenfö

retagare som har ett giillande undantagande fr[m ATP inte heller omfattas av 

arbetsskadeförsäkringen. 

Mot bakgrund av bl. a. äldersfördclningen inom den grupp försäkrade som 

iir undantagna från ATP och det förhållandevis ringa antalet nytillkomman

de som anmäler sildant undantagande anser kommitten att undantagande

institutet i stort sett har spelat ut sin roll. Antalet personer med ett gällande 

undantagande uppgick till ca 40 600 vid utgiingen av år 1976. Av dessa var 

drygt 30 'T 65 år eller äldre och ungefär lika stor del mellan 55 och 64 år. Med 

hänsyn till undantagandets verkningar främst såvitt gäller rätten till 

pensionstillskott och anslutning till arbetsskadeförsäkringen föreslår kom

mitten därför att möjligheten att vara undantagen fdn ATP avskaffas. 

Förslaget innebiir att en redan gjord anmälan i princip inte längre skall gälla 

för tiden efter ikraftträdandet av de nya reglerna. Försäkrade som är födda 

senast år 1923 och som har ett gällande undantagande berörs dock inte av 

förslaget. Kommitten konstaterar att försiikrade som tillhör denna kategori 

har kort tid kvar till den allmänna pensionsäldern och att iitskilliga av dem 

efter ikraftträdandet av nya regler inte ens skulle kunna förvärva det 

minimiantal poängår som krävs för rätt till förmåner från ATP. De bör därför 

enligt kommitten få välja mellan art träda in i försäkringen eller att även i 

fortsättningen omfattas av bestämmelserna om undantagande. Alla de 

verkningar som enligt nuvarande regler är knutna till ett undantagande skall 

enligt förslaget också i fortsättningen gälla för försäkrade som är födda år 

1923 eller tidigare. En försäkrad som väljer att alltjämt vara undantagen bör 

enligt kommitten inte vara skyldig att erlägga egenavgifter till ATP eller 

arbetsskadeförsäkringen. Sjukförsäkringsavgift föreslås i dessa fall - i likhet 

med vad som gäller f. n. - uttagen efter en reducerad procentsats. 

I syfte att mildra konsekvenserna av undantagandet för dem som enligt 

förslaget avses återföras till försäkringen. dvs. försäkrade som är födda år 

1924 eller senare, föreslår kommitten att nuvarande regler ändras så att det 

tidigare undantagande! inte medför n<'lgon ökning av det antal poängår som 

erfordras för full pension. Detta bör enligt kommitten gälla även i fråga om 
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försiikrade i herörda äldrar som tidigare har titerkallat anmiilan om 

undantagande. 

Remissinstanserna har i allmiinhet Himnat kommittens förslag utan 

erinran. SACO/SR och SAF anser dock att nuvarande regkr om undanta

gamlc hör bibehållas. SACO/SR hänvisar till att det finns stora grupper 

statspensinnärer med läg pensionsåldcr som efter pensionsavgimgen har 

inkomst av annat förviirvsarbete än anstiillning. Avskaffas möjligheten att 

anmäla undantagande kan dessa komma att få erlägga ATP-avgifter utan att 

detta leder till n{1gon förhöjning av bruttopensionsnivim. Liknande synpunk

ter har Statens avtalsverk fört fram. SAF anser att valfrihet bör föreligga för 

dem som har sådana inkomstförhallanden att ett undantagande frän ATP 

kan ha betydelse. Lantbrukarnas riksförbund bitriider förslaget men anser 

att bestämmelserna om ökning i vissa fall av det antal poiing{1r som fordras for 

full ATP-pension hör slopas beträffande samtliga fiirsiikrade som återkallar 

eller tidigare har återkallat anmälan om undantagande. 

Jag anser i likhet med kommitten att särreglerna om undantagande från 

ATP har spelat ut sin roll och att de med hänsyn till de negativa verkningar 

som ett undantagande har pi1 försiikringens förmi\nssida bör avskaffas. 

Genom de betydande lindringar som kommitten samtidigt föreslår i de 

bcstiimmelscr som hittills har giillt för undantagande kommer de försiikrade 

som s;'.lunda förordas bli obligatoriskt anslutna till försäkringen att ges rimlig 

möjlighet att hygga upp ett ATP-skydd. De har också möjlighet att få 

sjukpenning med 93 dagars karenstid samt efter särskild prövning sjukpen

ning med kortare eller ingen karens. Förslaget medför vidare att i princip 

samtliga försäkrade, utom de som är födda är 1923 eller tidigare och som 

väljer att även fortsättningsvis vara undantagna från ATP, kommer att 

omfattas av arbetsskadeförsäkringen. 

Jag vill med anledning av vad Lantbrukarnas riksförbund har anfört vid 

remissbchandlingcn framhålla att gynnsamma regler redan gäller för 

försiikrade som är födda år 1923 eller tidigare. Reglerna innebär att för 

försäkrade som är födda något av aren 1915-1923 ökas antalet poängår som 

fordras för full pension med endast 1110 av antalet relevanta år med 

undantagande. Den i remissyttrandet föreslagna ordningen skulle dessutom 

öppna möjligheter till spekulation för vissa försäkrade med undantagan

de. 

När det gäller de invändningar som framförts av bl. a. SACO/SR vill jag 

framhålla att de konsekvenser som angivits för statspensionärerna inte följer 

av ATP-reglerna utan är en avtalsfråga. 

Jag stannar således i likhet med flertalet remissinstanser för att biträda 

kommittens förslag. 

2. 7 Övriga frågor 

Pensionskommitten tar upp frågan om avgiftsskyldighet för småinkomster. 

Enligt gällande regler skall vid beräkningen av arbetsgivaravgifter en 
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ersättning till en arbetstagare 1m:dr:iknas bara om den under i\ret har uppgatt 

till minst 500 kr. 

Kommitten förordar att nuvarande 500-kronorsgriins behillls i ett refor

merat avgiftssystem. Kommitten framhåller att man genom bclnppsgriinscn 

undgår kostnader för debitering och uppbörd av en miingd smaavgifter. Ett 

slopande av griinsen skulle medföra en kraftig utökning av antalet 

avgiftspliktiga arbetsgivare och föranleda stegrade administrationskostna

der. Kommitten har överviigt om det med hiinsyn till penningviirdeutveck

lingen m. m. kan finnas skiil att höja beloppsgriinsen men har avvisat en 

siidan ätgärd eftersom den enligt kommitten torde få åtföljas av en 

motsvarande justering av beloppsgriinscn på förmånssidan. 

Frågan om den allmänna nedre beloppsgriinsen för avgiftsskyldighet har 

berörts av flera remissinstanser. Siilunda ilJlSL'r kammarr!itten i Jönköping att 

ytterligare administrativa förenklingar skulle kunna uppnas om nuvarande 

beloppsgräns höjdes till t. ex. 1 000 kr. Enligt kammarriitten torde en 

motsvarande höjning pt1 förmånssidan inte medföra nilgra större olägenheter 

för de förmånsberättigade. Enligt riksrevisionsverket får man ett adminis

trativt säkrare system med en beloppsgräns utformad så att avgiftsskyldighet 

inte föreligger för en arbetsgivare som anlitar arbetskraft som sammanlagt 

under året ersätts med mindre än t. ex. 1 000 kr.. oavsett om det rör sig om en 

eller flera arbetstagare. 

Som kommitten antyder iir det ofrånkomligt att en höjning av belopps

gränsen för avgiftsskyldighet skulle aktualisera en motsvarande höjning pa 

förm{lnssidan. Jag är inte beredd att förorda en sädan inskränkning av 

möjligheterna att förvärva förmåner och kan således inte bitriida det av 

kammarrätten framförda förslaget. Jag är inte helJer beredd att ansluta mig 

till den av riksrevisionsverket förordade ordningen. Ett si1dant system skulle 
innebära bl. a. att de debiterande myndigheterna tvingades att utreda 

avgiftspliktcn för småinkomster. Enligt min mening är det ocksa tveksamt 

om systemet skulle leda till någon mera väsentlig minskning av antalet 

debiterade arbetsgivare. Jag delar således kommittens uppfattning att någon 

justering av 500-kronorsgränsen för skyldighet att erlägga arbetsgivaravgift 

inte bör göras f. n. 

Som riksförsäkringsverket har påpekat i sitt remissyttrande innebär 

nuvarande regler att arbetstagare eller uppdragstagare, som har flera 

inkomster vilka var och en understiger 500 kr. men sammanlagt uppgär tilJ 

eller överstiger nämnda belopp, debiteras egenavgifter. Denna debitering 

medför administrativa kostnader som enligt verket inte star i rimlig 

proportion till de avgifter som flyter in. Verket föreslår därför att 

egenavgifter inte längre tas ut p{1 småinkomster av ifrågavarande slag. En 

ändring av denna innebörd förordas även av statens kulturråd. TCO och 

Konstnärliga och litterära yrkesutövares samarbetsnämnd. 

Jag anser i likhet med riksförsäkringsverket att administrativa skäl talar för 

att egenavgifter inte borde tas ut på dessa småinkomster. Ett slopande av 
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avgiftsplikten p{1 dessa inkomslL'r aktualiserar dock fri1gan nm c·n inskriink

ning av möjligheterna att förviir\'a förmi111cr. Fr~1gan om a\'giftsplikt pt1 

smtiinkomstcr har ii\'en samband med rätten till sehahltina\'drag för olika 

typn a\· uppdragsinkomster. Som tidigare har niimnts remisshehandlas f. n. 

kulturskattekommittens delhetiinkande om samordningen av egenföretaga

res skatter oeh socialförsiikringsavgiftcr. Jag iir nu inte beredd att ta stiillning 

till fragan nm att införa avgiftsfrihet för niimnda sm<'1inkomster. Det kan 

emellertid finnas anledning att pii nytt behandla fri1gan i samband med elen av 

chefen för budgetdepartementet aviserade i.iversvnen av schablonavdragen 

för egena\'gifter. 

Kommitten liigger fram förslag om ett gemrnsam1 underlag .fi'ir hcrtik11i11g 

a1· cge11111-gif1er. Underlaget hör enligt kommitten utgöras av s[1dan inkomst 

av annat förviirvsarbete som avses i 11 kap. 3 * AFL. Pf1 detta underlag. som 

allts{1 knyter an till beriikningcn av pensionsgrundandc inkomst. beriiknas 

enligt nuvarande regler egenavgifterna till ATP. folkpensioneringen och 

delpensioneringen. Övriga egenavgifter beräknas diiremot pi1 ett underlag 

som knyter an till beriikningcn av sjukpenninggrundande inkomst. 

Riksförsäkringsverket och riksskatteverket påpekar i sina remissyttranden 

att olika inkomstbegrepp tilHimpas vid beräkningen av sjukpenninggrundan

de resp. pensionsgrundande inkomst. I remissyttrandena ges exempel pii 

situationer diir den av kommitten förnrdade ordningen diirför skulle fä till 

föjd att avgift tas ut pä inkomst som inte grundar rätt till motsvarande förrn<"111 

och vice versa. Enligt riksförsäkringsverket ökar kommittens förslag behovet 

av en översyn av reglerna för beräkning av pcnsionsgrundande inkomst. 

Riksskatteverket anser att en samordning av bestämmelserna om pen~ions

grundande inkomst och sjukpenninggrundande inkomst är önskviird. 

Vid remisshehandlingen har även tagits upp frågan om en översyn och 

samordning av de olika inkomstbegreppen inom socialförsäkringslagstift

ningen och skattelagstiftningen. Denna fråga har iiven uppmiirksarnmats av 

riksdagen (jfr SfU 1978179:25 och 1979/80:16). 

Det av kommitten förordade gemensamma undt:"rlaget för bcriikning av 

egenavgifter skulle enligt min mening otvivelaktigt medföra administrativa 

förenklingar. I materiellt hänseende skulle förslaget emellertid fa mindre 

tillfredsställande konsekvenser p[1 grund av olikheterna i inkomsthegreppen 

vid beräkningen av sjukpenninggrundande och pensionsgrundande inkomst. 

Jag vill hiir erinra om att hithörande frägor berörts i socialpolitiska 

samordningsutredningens betänkande (SOU 1979:94 ). En allmiin sncialför

siikring. som nyligen har remisshehandlats. Innan ställning tas till de i 

betiinkandet behandlade samordningsfrägorna fa jag inte beredd att föreslå 

niigra mer genomgripande ändringar av reglerna för beriikningen av 

pensionsgrundande och sjukpenninggrundande inkomst. Som jag nyss 

framhållit kan dock frågan nrn vissa smärre iindringar i systemet komma att 

tas upp i samband med den av chefen för budgetdepartementet aviserade 

översynen av reglerna om schahlonavdrag för egenavgifter. 



Prop. 1980/81:178 75 

De materiella reglerna fiir avgiflsberiikning. vilka f. n. finns intagna i ett 

flertal skilda författningar. förs enligt kommittens förslag samman i en 

gemensam lag. I lagen. som har bcniimnls l;ig om socialavgifter. fiiresli1s 

också ing}t besUimmclser om fördelning av influtna avgiftsmedel. Jag 

bitriider knmmitkns förslag som i denna del har vunnit allmän anslutning 

bland rernissinstanserna. Sammanföringen medfiir att iivcrblicken över 

regclsystemet viisentligt förbiittras. Jag tttcrkommer i specialmotiveringen 

till bestämmelsernas niirmare utformning. 

3 Upprättade lagförslag 

I enlighet med vad jag har anfört nu har inom socialdepartementet 

upprättats förslag till 

I. lag om socialavgifter. 

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

3. lag om ändring i lagen ( 1976:380) om arbetsskadeförsäkring. 

4. lag om ändring i lagen ( 1969:205) om pensionstillskott. 

5. lag om ändring i lagen ( 1979:84) om delpensionsförsäkring. 

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

lagen om allmän försäkring, m.m .. 

7. lag om ändring i reglementet (1959:293) angäcndc allmänna pensions

fondens förvaltning, 

8. lag om ändring i reglementet (1961 :265) angående förvaltningen av 

riksförsäkringsverkets fonder. 

9. lag om ändring i lagen ( J 959:551) om beräkning av pensionsgrundande 

inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. 

Förslaget under 1 har upprättats i samråd med 

chefen för kommunikationsdepartementet såvitt avser bestämmelserna 

om sjömanspensionsavgift, 

chefen för utbildningsdepartcmentct såvitt avser bestämmelserna om 

vuxenutbildningsavgift samt 

chefen för arhetsmarknadsdepartemcntet såvitt avser bestämmelserna om 

arhetsskadeavgift. arbetslöshetsavgift. arbetarskyddsavgift. arbetsmark

nadsuthildningsavgift och löncgarantiavgift. 

Förslagen bör fogas till regeringsprotokollet i detta ärende som bila
ga 4.1 

1 Bila.~an har uteslutits hiir såvitt giilkr de under 2-9 angivna lagförslagen. I det under 3 
angivna [iirslaget saknades i punkt 2 övc..:rg~rngsbestämmclserna orden 6 kap. i *· I det 
under 6 angivna förslaget hade 2 ~andra stycket följande lvdclse: "Med lön förstås i 
denna lag iivcn sädan cr>illlning som enligt 3 kap. 2 * andr~ stycket lagen (1962:381) 
om allmän försäkring anses sasom inkomst av anställning.·· Frånsett niigra redaktio
nella ändringar iir förslagen i övrigt likalydande med dem som är fogade: till 
propositionen. 
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4 Specialmotivering 

4.1 Förslaget till lag om socialavgifter 

I lagen har samlats de materiella reglerna om arbctsgivan:s och försiik

rades avgifter för finansieringen av socialförsäkringarna och vissa andra 

sociala ändamål. Avgifterna har i rubriken till lagen fittt benämningen 

socialavgifter. 

I kap. lnlcdninJi 

I § 

Denna paragraf behandlar lagens tillämpningsområde. 

2 § 

De avgifter som upptas i lagen skall erläggas av arbetsgivare samt av 

förs~ikrade enligt AFL som har inkomst av annat förvärvsarbete än 

anställning. Denna bestämning av kretsen avgiftsskyldiga överensstämmer 

med vad som nu gäller enligt 19 kap. AFL. 

I andra stycket anges att den som har utgett ett bidrag som avses i 11 kap. 

2 § första stycket m) AFL skall anses som arbetsgivare. Bestämmelsen 

motsvarar i huvudsak nuvarande 2 § sista stycket A VGL. I fråga om 

avgiftsskyldigheten för de bidrag som avses här hänvisas till motiveringen till 

2 kap. 3 § andra stycket. 

2 kap. Arbetsgivaravgifter 

I detta kapitel finns bestämmelser om beräkning av arbetsgivaravgifter. 

Dessa bestämmelser ersätter nuvarande regler i 19 kap. AFL och i en rad 

andra författningar. Dessa författningar anges i bilaga I, avsnitt I. Lagen 

upptar inte bestämmelser om byggnadsforskningsavgift. Som har framgått av 

den allmänna motiveringen bereds f.n. frågan om avskaffande av byggnads

forskningsavgiften i regeringskansliet. 

1 § 

I paragrafen fastslås vilka avgifter arbetsgivare skall erlägga. Avgifterna 

beräknas på det underlag som anges i 3-5 §§. l paragrafen har. för att 

genomföra en enhetlig terminologi. avgifterna fått delvis nya benämningar. 

P[1 motsvarande sätt har i 3 kap. I *benämningarna på där avsedda avgifter 

ändrats. 

Beträffande samtliga avgifter utom tilliiggspensionsavgiften och arbetsska

deavgiften anges i paragrafen nu gällande uttagsprocent för de olika 

avgifterna. Bestämmelserna i första stycket 3 och 6 att tilläggspensionsavgift 

och arbetsskadeavgift skall uttas efter procentsats som fastställs i särskild lag 

har - liksom motsvarande regler i 3 kap. I ~ 3 och 6 - överförts från 19 kap. 
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5 * AFL ol'.h 7 kap. 3 § lagen om arbetsskadeförsäkring. Bestämmelserna 

skall ses mot bakgrund av det spel'.iella förfarandet vid fastställandet av 

procentsatserna för dessa avgifter. 

En konsekvens av enhetliga regler om avgiftsunderlaget blir att den totala 

arbetsgivaravgiften i fortsiittningen erhålls pii grundval av en summering av 

de i första stycket angivna procentsatserna och de procentsatser som för {1ret 

gäller för tilläggspensionsavgiften och arbetsskadeavgiften. 

I fr~1ga om de arbetsgivaravgifter som skall erliiggas for en sjöman hänvisas 

till 2 §. 

Paragrafens andra stycke innehåller en hestämmelse om att staten i likhet 

med vad som f.n. giiller ej skall erliigga arhetsskadeavgift. Bestämmelsen 

motiveras av att staten står självrisk beträffande ersättning till sina 

arbetstagare vid arbetsskada och i fräga om siidana skador svarar för arbcts

skadeförsäkri ngcns förvaltni ngskost nader. 

2 * 
Av denna paragraf framgitr att siirskilda hestämmelser gäller i fråga om 

arbetsgivaravgifter för sjömän. Förutom de avgifter som anges i I § skall 

redaren i likhet med vad som f.n. gäller även erlägga sjömanspensionsavgift. 

Det hör här nämnas att en särskild utredare (K 1979:06) undersöker 

förutsättningarna för en sjömanspensionering grundad på kollektivavtal. 

Andra stycket svarar mot delar av nuvarande 19 kap. 4 och 4 a §§ AFL. 

Bestämmelserna innebär att redare även i fortsättningen skall betala 

arbetsgivaravgift till sjukförsäkringen och folkpensioneringen efter en liigrc 

procentsats än som annars tillämpas. Den i I s angivna procentsatsen reduce

ras enligt bestämmelserna så att elen stiir i proportion till de svenska 

sjömännens andel av den totala arbetsstyrkan på svenska handelsfartyg. 

Som framgår av tredje stycket förstås med sjöman den som skall erlägga 

sjömansskatt enligt I § I mom. första stycket lagen ( 1958:295) om sjömans

skatt. Denna definition övercnsstiimmer med nu giillande regler. 

H 
I första stycket anges det underlag på vilket arbetsgivaravgifterna skall 

beräknas. Bestiimmelsen motsvarar nuvarande 19 kap. 1 § andra stycket 

AFL. Underlaget överensstämmer s<iluncla med det underlag på vilket 

arbetsgivaravgifterna till sjukförsäkringen och till folkpensioneringen be

räknas enligt nu gällande regler. Pä detta underlag skall samtliga arbetsgivar

avgifter tas ut. 

Bestiimmelscn innebär att alla avgifter skall tas ut såväl på utgiven lön som 

pa utbetald uppdragscrsättning. Med arhctstagare skall i lagen förstås jämväl 

uppclragstagare. Detta framgtir av hänvisningen till 3 kap. 2 §andra stycket 

AFL. 

Bestiimmelsen i andra stycket föranleds av att konstniirer och andra som 

uppbiir vissa statliga bidrag far tillgodoriikna sig bidraget som pensionsgrun-
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dande inkomst inom den allmänna fiirsiikringcn. Den som betalar ut 

bidragen skall ocks[1 betala tilläggspcnsionsavgift. Bcstiimmelscn motsvarar 

nuvarande 19 kap. I §sista stycket AFL. 

4 § 

I paragrafen har intagits de begränsningar som giiller avgiftsunderlaget för 

samtliga arbetsgivaravgifter. Paragrafen har utformats i nära anslutning till 

regler i nu gällande lagstiftning. Som framhällits i kommentaren till 3 §skall 

med ersiittning förstås siiväl lön som uppdragscrsättning. 

Första stycket punkten I har behandlats i den allmänna motiveringen. 

Bestiimmelscn upptar den s.k. 500-kronorsregeln och motsvarar nuvarande 

19 kap. I § fjiirde stycket AFL. I punkten 2 finns en bestämmelse om övre 

iildcrsgriins för uttag av avgifter. Bestämmelsen har behandlats i den 

allmänna motiveringen. Punkten 3 motsvarar nuvarande 19 kap. 1 § femte 

stycket AFL och har betydelse i de fall en arbetsgivare utger lön vid sjuk

eller föriildraledighct. Punkten 4 avser ersättningar till utomlands bosatta 

utländska artister som tillfälligt medverkar här i Sverige vid offentlig 

föreställning eller inom radio/TV (jfr prop. 1975/76:46 s. 34, 35 och 40). 

Bestämmelsen har överförts från nuvarande 19 kap. I § femte stycket AFL 

och innebär ingen ändring i förhållande till vad som nu gäller. I punkten 5 har 

upptagits en bestämmelse som motsvarar den om lön till arbetsgivarens egna 

barn i nuvarande 19 kap. 1 § femte stycket AFL. Punkten 6 om kostnads

avdrag har hämtats från 4 § tredje stycket A VGL. De närmare förut

sättningarna för att kostnadsavdrag skall medges har angivits i paragrafens 

andra stycke. Punkten 7 slutligen, som avser vissa civilförsvarsersättningar. 

har hämtats fdm 4 § fjärde stycket A VGL. 

I tredje stycket i paragrafen finns en bestämmelse som tar sikte pii 

behandlingen i avgiftshänseendc av inkomst fr[m fåmansföretag. Bestäm

melsen motsvarar nuvarande 2 §tredje stycket AVGL. 

5 § 

Bestämmelserna i denna paragraf har med smärre redaktionella föränd

ringar överförts från 19 kap. I § fjärde stycket AFL. 

Bestämmelserna om avgifter m.m. i fråga om arbete som utförs utomlands 

är föremål för övervägande i särskild ordning och nuvarande regler har 

överförts till avgiftslagen i avvaktan pa resultatet av dessa överväganden. 

3 kap. t.~~enm·g~ftcr 

Detta kapitel innehåller bestämmelser om skyldighet att erlägga egenav

gifter. I kapitlet regleras ocksä hur avgiftsunderlaget för de olika avgifterna 

skall beräkna!>. 



Prop. 1980/81:178 79 

I !i 
Av hänvisningen till I kap. 2 *följer att den som iir försiikrad enligt AFI. 

och har inkomst av annat frirviirvsarbcte som avses i .3 kap. 2 ~ eller 11 kap . 

.3 * nämnda lag iir skyldig att betala egenavgift. Pensionskommitten har 

föreslagit att avgifterna spr{1kligt skulle siirskiljas fdn motsvarande arbets

givaravgifter genom att ges bcniimningar som innehåller sammansiittnings

ledet egenavgift. En si1dan sammansättning. t.ex. tilHiggspensionsegenav

gift. blir emellertid alltför lfmg och otymplig. Avgiftsbenämningarna i lagen 

iir sitledes desamma för arbetsgivaravgifter och egenavgifter. Det hindrar 

givetvis inte att man. niir siirskiljande benämningar behövs. kan anviinda 

s;idana. t.ex. egenavgift till tilliiggspensioneringen resp. arbetsgivaravgift till 

tilliiggspensioneringen. 

I fdga om uttagsprocenten för de olika avgifterna hiinvisas i andra stycket 

till 2 kap. I *· 

2 * 
Bestämmelsen har hiimtats fr{m 19 kap. -1 s första stycket AFL och avser 

försiikrade vars sjukpenningförsäkring gäller mect karenstid. Av bestämmel

sen följer att i de fall försiikringen giillt med karenstid endast under en del av 

ett i\r eller med olika karenstider för skilda delar av ett är detta skall beaktas 

vid beräkningen av sjukförsiikringsavgiften. Av 3 kap. 2 *andra stycket APL 

framg{1r att sjukpenninggrundande inkomst inte beräknas pä inkomstdelar 

överstigande 7.5 g[mger basbeloppet. IHirav följer att avgiftsnedsättningen 

enligt denna paragraf inte har avseende på inkomstdelar över denna 

gräns. 

Om försiikrade som pil grund av undantagande friin ATP inte omfattas av 

sjukpenningförsiikringen har intagits s:irskilda överg~mgsbestiimmelser. 

3 ~ 

T paragrafen har samlats regler om undantag frim skyldigheten att betala 

egenavgifter. I första stycket anges att egenavgifter inte skall beriiknas för iir 

efter det dii den försiikrade fyllt 65 f1r. Bestämmelsen har behandlats i den 

allmiinna motiveringen. 

Övriga begriinsningar i avgiftsskyldigheten framg:[1r av andra, tredje och 

fjiirde styckena. Dessa begriinsningar har sakligt sett samma. innehiill som 

nuvarande regler i Il) kap. 2 och .3 ** AFL. S{tlunda g:iller enligt andra och 

tredje styckena denna paragraf särskilda regler bl.a. för den som under 

inkomstaret uppburit förtidspension eller :'Hderspension och som inte redan 

är befriad fran avgiftsskyldighet på grund av bestiimmelsen i första stycket. 

Andra egenavgifter iin tilliiggspensionsavgift skall inte betalas av den som 

under någon del av inkomståret uppburit hel förtidspension eller för hela året 

uppburit hel åldcrspension. Tilläggspensionsavgift skall inte betalas av den 

snm under hela inkomst{1ret uppburit hel Mderspension. 

T fjärde stycket anges minsta underlaget för debitering av avgift. 
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4 § 
Vid heriikningcn av sjukpenninggrundande inkomst och pensinns

grundamk inkomst tilliimpas delvis olika inkomsthcgrepp. vilket fttervcrkar 

pi1 avgiftsplikten. Denna fråga har hehandlats i den allmänna motiveringen. 

Första stycket reglerar underlaget för heräkningen av sjukförsäkringsavgif

ten. harnomsorgsavgiften och arhetsskadeavgiften. Andra stycket innehåller 

hesUimmelser om underlaget för egenavgifterna till folkpensioneringen. 

tilläggspensioneringen och delpensioneringen. 

5 * 
Med inkomst av annat förviirvsarhete än anställning avses i I 1 kap. 3 ~ 

AFL inkomst av här i riket hedriven rörelse, inkomst av här helägen 

jordbruksfastighet som hrukas av den försäkrade och ersättning i pengar eller 

naturaförmaner i form av kost eller bostad för arbete för annans räkning, allt 

under förutsiittning att anställningsförhållande enligt 11 kap. 2 § AFL inte 

föreligger. Till inkomst av annat förvärvsarbete hänförs i 11 kap. 3 ~ AFL 

ocks[1 sjukpenning. arhetslöshctscrsättning och andra jämförliga ersättning

ar som träder i stället för inkomst av ovan nämnt slag. Avgifter skall, liksom 

enligt nu gällande regler, inte erläggas p[1 de angivna socialförsäkringsför

mimerna. I första stycket har intagits föreskrift härom. 

A vgiftsunderlagct skall genom uttrycklig hänvi~ning i andra stycket till 

11 kap. 4 § AFL beräknas med tilliimpning av bestämmelserna i den 

paragrafen. som bl.a. innehåller anknytningar till taxeringsförfarandet. 

Genom hänvisningen blir även föreskrifterna i lagen (1959:551) om 

beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen ( 1962:381) om allmän 

försäkring tillämpliga . 

.f kap. Fördelning al' infl11t11a aFgifter 

I kapitlet har samlats föreskrifter om fördelning av influtna avgiftsmedel. I 

huvudsak motsvarar föreskrifterna nuvarande lagstiftning. 

Grunder för förvaltningen av allmänna pensionsfonden återfinns i 

reglementet (1959:293) angaende allmänna pensionsfondens förvaltning. 

Delpensionsfonden och arbetsskadefonden förvaltas enligt grunder som 

anges i reglementet (1961:205) angaende förvaltningen av riksförsäkrings

verkcts fonder. Övriga fonder som avses i detta kapitel förvaltas enligt 

grunder som regeringen fastställer. 13 ~ innehåller en erinran härom. 

5 kap. Örriga bestämmelser 

H 
Första stycket i paragrafen motsvarar nuvarande 19 kap. 10 § andra 

stycket AFL och inneNir i sakligt h~inseende att annan egenavgift än 

tilliiggspensionsavgift i händelse av dödsfall kan efterskänkas på samma 
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villkor som gäller för inkomstskatt. 

Genom paragrafens andra stycke, som avser befrielse i vissa fall från 

tilläggspensionsavgift. görs en hiinvisning till fön~skrifterna i 41 s A YGL. 

2 * 
Bestämmelserna i denna paragraf har överförts från nuvarande 19 kap. 6 § 

AFL. 

3 * 
Regler om debitering och uppbörd av arbetsgivar- och egenavgifter finns i 

A VGL och i uppbördslagen. A VGL avses i samband med den nya 

lagstiftningen få ändrad rubrik. 

Av 3 § A VGL framg:1r sålunda att underlaget för beriikning av arbetsgi

varavgifter fastställs av riksförsäkringsverket. I 38 ~ A VGL finns regler om 

besvär över s[1dana beslut. 

Underlaget för beräkning av egenavgifter fastställs enligt nuvarande regler 

av den lokala skattemyndigheten. Denna ordning bör gälla också i 

fortsättningen. Direkta lagbestämmelser saknas f.n. om besvärsväg i dessa 

fall. I praxis har besvär över den lokala skattemyndighetens beslut i sådana 

ärenden ansetts kunna föras i samma ordning som besvär över beslut om 

beräkning av pensionsgrundandc inkomst. Den föreslagna regeln i andra 

stycket har utformats i anslutning härtill. 

4 § 

Paragrafen motsvarar nuvarande 20 kap. 15 § AFL och föranleds av att 

avgiftsreglerna bryts ut ur AFL. 

Övergångsbestämmelserna 

Som framgått av den allmänna motiveringen föreslås lagen träda i kraft 

den 1 januari 1982. Till följd av att de materiella bestämmelserna om 

socialavgifter förts över till lagen kan nuvarande separata lagar, innehållande 

avgiftshestämmclscr, upphävas. 

Förslaget till lag om ändring i AFL innebär att möjligheten att göra 

anmälan om undantagande från ATP avskaffas. Tidigare undantaganden 

upphör i princip att gälla. Vissa försäkrade kommer dock övergångsvis 

alltjämt att kunna vara undantagna från ATP. I övergångsbestämmelserna 

anges därför att skyldighet att erlägga avgifter till tilläggspensioncringen och 

arbetsskadeförsäkringen inte föreligger för berörd kategori. Beträffande 

sjukförsäkringsavgiften har till övergångsbestämmelserna överförts nuva

rande regel i 19 kap. 4 § första stycket AFL om avgiftsnedsättning. 

6 Riksdagen 1980181. 1 samt. Nr 178 
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4.2 Fi;rslaget till lag om ändring i lagen ( 1%2:381) om allmiin försäkring 

3 kap. 

H 
Som har framgätt av den allmänna motiveringen föreslås att miijligheten 

att anmiila undantagande från ATP och sjukpenningförsäkringcn slopas 

fr.o.m. den l januari 1982. Som en följd av detta förslag skall inkomst av 

annat förvärvsarbo:tc beaktas vid faststiillanck av sjukpenninggrundande 

inkomst för samtliga försäkrade utom för dem som iir födda iir 1923 eller 

tidigare och som iiven efter utg[mgen av år I 981 är undantagna frim 

ATP. 

Enligt i.ivergångsbcstiimmclst.:rna kommer första stycket sista punkten i 

denna paragraf i dess iildre lydelse alltjiimt att giilla efter utgimgcn av år 1981 

för försiikradc som iiven efter denna tidpunkt är undantagna från ATP. 

5 § 

Punkten b) upphävs som en följd av att undantagandeinstitutet slopas. 

Som framgår av övergångsbestämmelserna skall bestämmelsen emellertid 

tillämpas iivcn efter den I januari 1982 beträffande den som efter utg;ingcn 

av år 1981 i1terkallar en dessförinnan gjord anmälan om undantagande. 

Punkterna c) och d) har oföriindrade flyttats upp som nya punkter h) och 

e). Hänvisningen i tredje stycket har justerats med anledning härav. 

11 ~ 

Nya anmälningar om undantagande får inte förekomma efter utgiingen av 

år 1981. Till följd hiirav upphävs fjiirde och femte styckena i denna paragraf. 

Försäkrade för vilka ett undantagande vid niimnda tidpunkt har upphört eller 

upphör att giilla och vilka uppfyller kraven i andra stycket har. som framgar 

av övergiingshestämmelserna. efter framställning hos försiikringskassan 

alltjämt möjlighet att erhålla sjukpenningförsäkring med kortare karenstid 

än 93 dagar eller sådan försäkring utan karenstid. 

De äldre bestämmelserna i fjärde stycket första punkten och i femte 

stycket gäller - som framgår av övergfogsbestiimmclserna - efter utgimgen 

av år 1981 för dem som även efter denna tidpunkt är undantagna frän 

ATP. 

11 kap. 

H 
Ändringen i första stycket f) föranleds av att riksdagen nyligen beslutat att 

de s.k. stimulansbidragen skall slopas fr.o.m. den 1 april 1981 (prop. 

1980/81:85, AU 13. rskr 153). 

Ändringarna i tredje och fjärde styckena föranleds av de nya reglerna i 

fråga om avgifter för finansiering av tilliiggspensioncringen. 
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(i * 
Ändringarna i denna paragraf föranleds av de nya reglerna om avgifter för 

finansiering av tilliiggspensioneringen. 

7S 
Som framgått av den allm;inna motiveringen har möjligheten att begiira 

undantagande frän ATP spelat ut sin roll. Undantagande medför dessutom 

negativa verkningar på försäkringens förrn;inssida iiven utanför ATP. 

Paragrafen föreslås diirför upphävd. Nya anmiilningar om undantagande 

fr{m ATP skall över huvud taget inte kunna göras dter utgängen av iir 1981. 

rör försiikrade med undantagande upphör detta att gälla vid nämnda tid

punkt. Detta giiller dock inte för försäkrade som iir födda ar 1923 eller 

tidigare och som har ett gällande undantagande under år l 981. Nu niimmla 

försäkrade kan välja om de iiven i fortsiittningen vill vara undantagna eller 

om de vill gå med i försiikringarna. Paragrafen kommer därför enligt 

övergångsbestämmelserna i tillämpliga delar att gälla för dem som också 

efter utgången av år 1981 är undantagna frän ATP. De som efter sagda 

tidpunkt vill återkalla en anmälan om undantagande får enligt övcrgångshe

stiimmclserna göra detta utan hinder av att undantagandet inte har giillt i fem 

ar. 

12 kap. 

2 * 
Ändringarna i denna paragraf föranleds av att undantagandeinstitutet 

slopas. I nnehiirdcn är att för försäkrade, som är födda år 1924 eller senare 

och som tidigare har varit undantagna men som återkallat sin anmälan om 

undantagande eller för vilka undantagande! upphör all giilla vid utgången av 

år 1981. det tidigare undantagandet inte skall kunna föranleda ökning av talet 

30 i nämnaren vid beriikning av pensionen enligt paragrafens första stycke. 

En ökning av talet 30 skall däremot alltjämt göras i de fall pensions poäng ink 

tillgodoräknats till följd av underlittcn avgiftsbetalning. Pensionsberäkning

cn för dem som iir födda år 1923 eller tidigare kommenteras närmare under 

motiveringen till 15 kap. 1 ~-

13 kap. 

2* 
Som en följd av att anmälan om undantagande från ATP inte får 

förekomma efter utgången av år 1981 har hestämmelserna i tredje stycket i 

paragrafen ändrats. Försäkrade som är födda år 1924 eller senare samt 

försäkrade som är födda år 1923 eller tidigare och som återkallar sin anmälan 

om undantagande med verkan fr.o.m. den 1 januari 1982 bereds genom 

fodringen möjlighet att. om pensionsfallct inträffar år 1982 eller därefter. fo 

förtidspension med antagandcpoängheräkning. 
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Tredje stycket i dess nuvarande lydelse kommer enligt över

gångsbestämmelserna att vara tillämpligt för försäkrade som också efter 

utgången av år 1981 iir undantagna från ATP. 

15 kap. 

1 § 

För en försäkrad som är född under något av åren 1915-1923 innebär ett 

undantagande att det antal år -- tjugo ökat med ett för varje år som denne är 

född efter ar 1914 - som erfordras för full pension skall ökas med 0.1 av 

antalet sådana år som den försäkrade på grund av undantagande! inte har 

tillgodoriiknats någon poäng eller har förlorat mer än en poäng. 

Enligt övergtrngsbcstämmelserna skall denna regel även i fortsättningen 

tillämpas för försäkrade som iir födda år 1923 eller tidigare, oavsett om de 

före utgången av iir 1981 har återkallat en anmälan om undantagande eller 

om de efter nämnda tidpunkt är undantagna frän ATP. 

Hänvisningen i andra stycket till 12 kap. 2 § andra stycket medför att 

underlåten avgiftsbctalning i princip har samma inverkan på pensionen som 

ett undantagande, varför ordet "undantagandet'' bytts ut mot orden 

"underlåten avgiftsbetalning" _ 

17 kap. 

H 
I andra stycket har hänvisningen till 3 kap. 5 §första stycket c) ändrats som 

en följd av ändringarna i nämnda paragraf. 

19 kap. 

Som har framgått av motiveringen till lagen om socialavgifter har de 

materiella reglerna för beräkning av arbetsgivaravgifter och egenavgifter 

förts samman i nämnda lag. Som en följd härav kan större delen av reglerna i 

19 kap. AFL upphävas. Restiimmclsen i nuvarande 11 § saknar praktisk 

betydelse och har därför ej getts någon motsvarighet i den nya lagen. 19 kap. 

AFL kommer härigenom att innehålla i huvudsak endast föreskrifter som 

inte avser socialförsäkringsavgifterna. 

1 § innehåller en hänvisning till de avgiftsrcglcr som föreslås bli intagna i 

lagen om socialavgifter. I 2 § införs ett nytt första stycke med en erinran om 

att kostnaderna för sjukförsäkringen. förutom genom avgifter från arbets

givare och försäkrade, täcks med statsmedel. Närmare bestämmelser om 

statsbidrag till sjukförsäkringen finns i andra och tredje styckena i 

paragrafen, vilka motsvarar nuvarande 7 §. Stadgandct i 3 § motsvarar 

nuvarande 8 §. Bestämmelserna i 4 §är - med en viss justering - överförda 

från 5 §första och andra styckena i deras nu gällande lydelse. Sistnämnda 

föreskrifter reglerar bestämmandet av procentsatsen för avgiftsuttagct till 
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försäkringen för tilläggspension. Dessa rei!.ler har ansetts böra stii kvar i 

AFL .. 

20 kap. 

4 ~ 

Ändringarna i denna paragraf iir rena följdändringar till den föreslagna 

lagen om socialavgifter. 

14 § 

I paragrafens nu giillande lydelse anges att det heträffande fullföljd av 

talan i vissa fall skall giilla vad som stadgas därom i författning som avses i 

bl.a. 19 kap. 9 §eller 10 s första stycket. De författningar som sålunda avses 

iir A VGL och uppbördslagen. I den föreslagna lagen om socialavgifter har 

tagits in en erinran om att särskilda bestämmelser gäller i fråga om dehitering 

och upphörd av avgifterna. A YGL:s och upphördslagens besvärsrcgler giiller 

da också i fråga om beslut enligt dessa lagar. Hänvisningen i förevarande 

paragraf till 19 kap. 9 och 10 §§ kan därför utga. 

Också hestämmelsen i andra punkten i paragrafen kan upphävas. 

Bestämmelsen innehäller en hänvisning till 19 kap. 10 § sista stycket AFL, 

vilket stadgande upptar en regel att sjukförsiikringsavgift och socialförsäk

ringsavgift till folkpensioneringen i händelse av dödsfall kan efterskänkas på 

samma villkor som gäller hetriiffande inkomstskatt. Denna regel är numera 

uttryckt genom en hänvisning till 75 * I mom. kommunalskattclagen. I 

förslaget till lag om socialavgifter har intagits ett stadgande av motsvarande 

innebörd. 

Övergångsbestämmelserna 

Som har framgått av motiveringen till 3 kap. 11 § skall paragrafen i dess 

äldre lydelse fortfarande tillämpas för försäkrade som någon gång omfattats 

av ett undantagande. För försäkrade som iir födda år 1923 eller tidigare och 

som varit undantagna från ATP eller som - om förutsiittningarna därför är 

uppfyllda - väljer att även dkr utgängen av år 1981 vara undantagna skall i 

huvudsak äldre bestämmelser fortfarande gälla. I vilken utsträckning dessa 

bestämmelser avses gälla har angetts i specialmotiveringen till resp. 

paragraf. 

För den som viiljer att även efter utgången av är 1981 vara undantagen från 

ATP öppnas möjlighet att återkalla anmälan om undantagande utan hinder 

av att undantagande! inte har gällt i fem år. Ny anmälan om undantagande får 

inte göras efter utgången av år 1981. 
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4.3 Förslaget till lag om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäk

ring 

J kap. 1 §. 3 kap. 6 § och 4 kap. 8 § 

Möjligheten att vara undantagen frän ATP upphör enligt ändringarna i 

AFL i princip fr.o.m. den 1januari1982. Detta gäller dock inte dem som är 

födda år l 9:?J eller tidigare och som har ett gällande undantagande under år 

1981. Nu niimnda försäkrade får enligt övergångsbestiimmclserna till lagen 

om iindring i AFL välja om de även efter utgången av är 1981 vill vara 

undantagna fdn ATP eller inte. 

Den fasta kopplingen mellan arbetsskadeförsäkringen och ATP innebiir 

att den som är undantagen fr{rn ATP ocksä är undantagen från arbetsska

deförsäkringen. Ett slopande av undantagandeinstitutet medför således att 

samtliga försäkrade, utom de som enligt förslaget även i fortsättningen är 

undantagna från ATP, i egenskap av egenföretagare och uppdragstagare 

kommer att omfattas ocks[1 av arbetsskadeförsäkringen under förutsättning 

att de är bosatta i Sverige. 

Ändringarna i dessa paragrafer är sålunda en konsekvens av undatagan

deinstitutets upphörande. De nuvarande bestämmelserna kan dock - såsom 

framgiir av övergångsbestämmelserna - även efter utgången av år 1981 

tillämpas för försäkrade som efter nämnda tidpunkt är undantagna från 

ATP. 

6 kap. I § 

Ändringen är en följd av ändringen i AFL varigenom nya anmälningar om 

undantagande frtm ATP över huvud taget inte skall få göras efter utgången av 

år 1981. Den situationen som paragrafen i denna del avser, niimligen att ett 

undantagande börjar gälla efter det att arbetsskadan har inträffat, kan 

fr .o.m. den I ja!1auri 1982 inte uppkomma. Bestämmelsen i dess nuvarande 

lydelse - sf1l'itt den avser reglerna om undantagande från ATP - kan därför 

inte bli tillämplig ens övergångsvis efter utgången av år 1981. 

7 kap. 

Med anledning av att alla bestämmelser om socialförsäkringsavgifter m.m. 

har förts samman i en lag kan huvuddelen av reglerna i detta kapitel utgå. 

Avsikten är att avgiftsskyldigheten till arbetsskadeförsäkringen i fortsätt

ningen skall regleras i lagen om socialavgifter. Ändringen i 1 * innebär en 

hänvisning till niimnda lag. 2 § motsvarar - med viss justering - nuvarande 

3 ~ · I paragrafen anges bl.a. vilka ersättningar och kostnader som skall täckas 

genom influtna avgifter. Även vissa regler om det formella förfarandet i 

sam hand med beslut om och förslag till avgiftsuttag för olika år finns intagna i 

paragrafen. Dessa bestämmelser är av sädan natur att de inte har ansetts 

böra iivertlyttas till lagen om socialavgifter. 
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4.4 förslaget till lag om ändring i lagen ( 1969:2051 om pensionstillskott 

H 
Ändringarna i denna paragraf iir en följd av förslaget om slopande av 

undantagandeinstitutet i AFL. Vid bedömande av rätten till pensionstillskott 

skall dock - enligt de föreslagna övergängshestiimmelscrna - iiven efter 

utgangen av år 1981 hiinsyn tas till den tilliiggspension som skulle ha utgått 

om undantagande inte hade iigt rum. Detta skall gälla samtliga försäkrade, 

dvs. såviil dem som någon gång har varit undantagna från ATP som dem som 

nu är undantagna och som obligatoriskt föreslils anslutna till försäkringen 

liksom dem som ocksi\ efter utgången av år 1981 iir undantagna frän 

ATP. 

4.5 förslaget till lag om ändring i lagen (1979:84) om delpensionsförsäk

ring 

Ändringarna i 4 och 13 **föranleds av att möjligheten att vara undantagen 

från tilläggspensioneringen inom den allmänna försäkringen, med undantag 

för vissa försäkrade som hör till övergiingsgenerationen inom ATP, upphör 

fr.o.m. den 1januari1982. För dem som har varit eller fortfarande kan vara 

undantagna från ATP, skall reglerna alltjiimt gälla. Bestämmelse härom har 

intagits i övergängsbestämmelserna. 

Enligt förslaget till lag om socialavgifter skall skyldigheten att erlägga 

avgifter för finansiering av delpensionsförsäkringen regleras i den lagen. 

Bestämmelserna i 21 *förevarande lag förcsli\s därför upphävda. I paragra

fen intas i stället en erinran om att det i lagen om socialavgifter finns 

föreskrifter om avgifter för finansiering av försäkringen. 

4.6 Förslaget till lag om ändring i lagen (1959:552) om uppbörd a\' vissa 

avgirler enligt lagen om allmän försäkring, m.m. 

Förslaget till lag om socialavgifter innebär att alla materiella bestämmelser 

om arbetsgivaravgifter och egenavgifter skall tas in i den lagen. Avsikten är 

att debitering och uppbörd av avgifterna fortfarande skall regleras i siirskild 

ordning. Bestämmelser härom finns nu såvitt gäller egenavgifter i uppbörds

lagcn ( 1953:272) och siivitt giiller arbetsgivaravgifter i lagen ( 1959:552) om 

uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om allmän försäkring, m.m. (AVGL). 

Sistniimnda lag innehåller ocksä vissa bestämmelser beträffande egenavgif

ter till tilläggspensioncringcn. Förslaget till iindringar i A VGL innebär inte 

några ändringar i detta administrativa regelsystem. Vissa följdändringar är 

dock erforderliga. 

Med hänsyn till att de materiella avgiftsrcglcrna har förts över från AFL 

m. Il. författningar till lagen om socialavgifter har rubriken till A VGL ändrats 

till lag om uppbörd av vissa avgifter enligt lagen (0000:000) om socialavgifter, 

m.m. 
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1 * 
Ändringen i demw paragraf innehiir en anpassning till lagen om 

socialavgifter. Som tidigare har nämnts iir beredningen av frilgan om 

avskaffande av byggnadsforskningsavgiften ink avslutad. 

första stycket denna paragraf i dess nuvarande lydelse definieras 

arbetsgivaravgift som ~umman av arbetsgivarens avgifter. Denna definition 

stiimmer inte överens med förslaget till lag om socialavgifter. Vad som förstås 

med arbetsgivaravgifter framgår av niimnda lag. Någon definition av arbets

givaravgift behövs inte längre i A YGL. Som en följd av denna ändring 

förcsläs att med slutlig avgift fiirstås summan av de arbetsgivaravgifter som 

en arbetsgivare pf1förs vid den i1rliga avgiftsdebiteringen för det nästföregå

ende utgiftsiiret. 

I andra stycket föreskrivs att med lön enligt A YGL skall förstås också 

uppdragsersättning. Detta har kommit till uttryck genom en hänvisning till 

3 kap. 2 * andra stycket AFL. Att lata hänvisningen avse också 11 kap. 2 ~ 

andra stycket AFL har bedömts som onödigt, eftersom detta stadgande i sin 

tur numera enbart innehåller en hänvisning till 3 kap. 2 § andra stycket 

AFL. 

I andra stycket finns f.n. bestiimmcber om att avgifter inte skall erläggas i 

de fall då uppdragstagaren har varit bosatt och arbetat utomlands eller då 

bevillningsavgift har erlagts för ersättningen. Dessa bestämmelser, som 

motsvarar nuvarande 19 kap. I § AFL tar sikte främst på andra 

arbetsgivaravgifter än de som regleras i AFL. Bestämmelserna i AFL och 

AVGL i här avsedda fall har överfört> till den föreslagna lagen om 

socialavgifter. 

Tredje stycket innehåller f.n. en bestämmelse om behandlingen i 

avgiftshiinseende av inkomst från fåmansföretag. Denna bestämmelse är av 

materiellrättslig betydelse. På grund härav föreslås att bestämmelsen i 

A VGL upphiiYs samtidigt som motsvarande bestämmelse tas in i lagen om 

socialavgifter. 

Fjiirde stycket innehåller f.n. en hänvisning till 19 kap 6 § AFL. Som 

tidigare niimnts har bestämmelsen i AFL överfört~ till 5 kap. 2 § i den 

föreslagna lagen om socialavgifter. 

I sjätte stycket finns f.n. en bestämmelse om statliga bidrag till konstnärer 

m.fl. Bestämmelsen har överförts till den föreslagna lagen om socialavgif

ter. 

3 § 
Ändringen är av redaktionell natur. 
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4 ~ 
I tredje och fFirde styckena denna paragraf finns f.n. hest~immelscr om 

kostnadsavdrag och om vissa civilförsvarsersättningar. Som tidigare har 

nämnts föresl{1s dessa bestämmelser bli överförda till lagen om socialavgif

ter. 

28 och 39 ** 
Ändringarna i dessa paragrafer inneb~ir en anpassning till förslaget till lag 

om socialavgifter. 

4. 7 Förslaget till lag om ändring i reglementet ( 1959:29~) angående allmänna 

pensionsfondens förvaltning 

Ändringarna föranleds av att hestämmdst'rna om avgifter för finansiering 

av försäkringen för tilliiggspensinn förts iivcr fdtn 19 kap. AFL till lagen om 

~ocialavgifter. 

4.8 Förslaget till lag om ändring i reglementet (1961:265) angående förvalt

ningen av riksförsäkringsverkets fonder 

Delpensionsavgifter förs till en fond. med vars tillgångar kostnaderna för 

pensioner enligt lagen ( 1979:84) om delpensionsförsäkring och motsvarande 

äldre bestiimmelser skall täckas. Fonden har i förslaget till lag om 

~ocialavgifter benämnts delpensionsfonden. vilket föranleder en följdänd

ring i 1 * förevarande reglemente. Det har även beaktats att den fond som 

avses med 22 kap. 2 * AFL i dess lydelse före den 1 januari 1981 henämns 

fonden för den frivilliga pensionsförsäkringen. 

Övriga iindringar ansluter till förslaget till lag om socialavgifter. 

4.9 Förslaget till lag om ändring i lagen (1959:5511 om beräkning av 

pensionsgrundande inkomst enligt lagen t 1962:381 l om allmän försäkring 

Ändringen är en ren följdändring till den föreslagna lagen om socialav

gifter. 

5 Hemställan 

Jag hemställer att lagrådets yttrande inhämtas över förslagen till 

1. lag om socialavgifter. 

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

3. lag om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsiikring. 

4. lag om ändring i lagen ( 1969:205) om pensionstillskott. 

5. lag om ändring i lagen (1979:84) om delpensionsfiirsäkring. 
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6. lag om ändring i lagen (1959:552) om uppbörd av vissa avgifter enligt 

lagen om allmän försäkring. m.m .. 

7. lag om ändring i reglementet (1959:293) angående allmänna pensions

fondens förvaltning, 

8. lag om ändring i reglementet (1961 :265) angående förvaltningen av 

riksförsäkringsverkets fonder, 

9. lag om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av pcnsionsgrundande 

inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring. 

6 Beslut 

Regeringen beslutar i enlighet med föredragandens hemställan. 



Prop. 1980/81:178 

LAGRÅDET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid sammantr:ide 

I t)81-03-12 

91 

Närvarande: f.d. justitierådet Petn!n. regeringsr{1det Hilding. justitierådet 

Vängby. 

Enligt lagr{1det den 27 februari 1981 tillhandakommet utdrag av protokoll 

vid regeringssammantriide den 5 februari 1981 har regeringen p{1 hemstiillan 

av statsrildet och chefen för socialdepartementet Söder beslutat inhämta 

lagritdets yttrande över förslag till 

l. lag om socialavgifter. 

2. lag om iindring i lagen ( 1%2:381) om allmiin fiirsiikring, 

3. lag om iindring i lagen ( 1976:380) om arbetsskadeförsäkring. 

4. lag om iindring i lagen ( 1969:205) om pensionstillskott. 

5. lag om ändring i lagen ( 1979:84) om delpensionsförsiikring. 

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

lagen om allmän försiikring. m. m .. 

7. lag om ändring i reglementet (1959:293) angående allmänna pensions

fondens förvaltning. 

8. lag om iindring i reglementet ( 1961 :265) angtiende förvaltningen av 

riksförsiikringsverkets fonder. 

9. lag om iindring i lagen ( 1959:551) om beriikning av pensionsgrundandc 

inkomst enligt lagen (1962:381) om allmiin försäkring. 

Fiirslagen har inför lagriidet föredragits av hovrättsassessorn Lars Ivars

son. 

Förslagen föranleder följande yttrande av /agräclct: 

Förslaget till lag om socialavgifter 

Det remitterade förslaget syftar till att iistadkomma enhetligare och 

enklare regler för berilkningen av arbetsgivaravgifter och egenav!).ifter inom 

socialförsiikringen. Den genomgäng av giillande rätt som lagritdet gjort i 

samband med granskningen av lagförslaget ger vid handen att behovet av 

siidana regler iir mycket stort. Lagförslaget innebär ockst1 att betydande 

framsteg görs i den ilsyftade riktningen. Ytterligare förenklingar horde dock 

vara möjliga. Det synes främst vara olikheterna i inkomsthegreppen vid 

heräkningen av sjukpenninggrundande och pcnsionsgrundande inkomst. 

som alltjiimt medför komplikationer vid av_giftsberiikningen (set. ex. 3 kap. 

4 s i dl't remitt<:rade förslaget). 

~;r;igan om att {1stadkomma ett helt enhetligt avgiftsunderlag torde inte 

kunna !i.isas utan fiiregiiende utredning men bgri1det har iinda velat 



Prop. 1980/81: 178 92 

framhttlla önskvärdheten av att arbetet p!t att förenhetliga och fiircnkla 

reglerna för avgiftsberiikningen fortsiitkr. 

2 kap. 

1-3 ** 
Förevarande paragrafer iir indelade si1 att I och 2 ss innehtiller b6tiim

melser om vilka olika arbetsgivaravgifter som skall betalas och procentsat

serna för dem medan 3 * -liksom iiven 4 och 5 ** - innehiiller bcstiimmelser 

om avgif1sunderlaget. Av bestiimmelserna om avgifter och procentsatser har 

de som enbart avser sjömiin samlats i 2 S. Dispositionen iir emellertid inte 

helt konsekvent genomförd och I och 2 SS har ej utformats helt likartat. 

Andra stycket av 3 * innchMlcr sillunda en bcstiimmelse om skyldighl't att 

betala tilläggspcnsionsavgift som rätteligen syne~ hilra hemma i 1 s. 
Innebörden av bestiimmclsen iir att den som utger vissa bidrag fr:m Sveriges 

författarfond eller konstnfasniimnden och som enligt l kap. 2 s andra stycket 

skall anses som arbetsgivare är skyldig att betala tilläggspensionsavgift men 

ej annan avgift. Del förordas därför att i I s som ett andra stycke upptas en 

bestämmelse av följande lydelse: ··Arbetsgivare som avse~ i I kap. 2 *andra 

stycket skall dock betala endast tilläggspeföinnsavgift." Den nu i I § andra 

stycket av förslaget upptagna bestämmelsen om att staten inte betalar 

arbetsskadeavgift torde diirvid biira utgöra ett nytt tredje stycke. Godtas vad 

som nu föreslagits bör återstoden av 3 ~ andra stycket sammanföras med 

första stycket och bilda en andra mening i paragrafen av förslagsvis följande 

lydelse: "'Bidrag som avses i 11 kap. 2 ~ första stycket m) lagen om allmän 

försäkring likställs med lön.·· 

Enligt 2 § första stycket skall en arbetsgivare som sysselsätter sjömän 

''även'" - dvs. utom de i I *angivna avgifterna - betala sjömanspensionsav

gift med 0,80 procent. Till skillnu.d från I §ges inte hiir nägon hiinvisning till 

det avgiftsunderlag pii vilket avgiften skall beräknas. Eftersom en arbetsgi

vare som sysselsätter sjömiin även kan ha andra anställda bör dessutom 

preciseras. att det endast iir ersiittning till sjömännen som ingär i 

avgiftsunderlaget såvitt angär sjömanspensionsavgiften. Detta sker - till 

undvikande av ytterligare bestämmelser i 3-5 ** - lämpligen i 2 § första 

stycket. P[t grund av det anförda bör detta ges förslagsvis följande lydelse: 

"En arbetsgivare som sysselsätter sjömän skall på den ersättning som utgetts 

till sfidana för varje år betala även .1jömanspcnsionsa1·gift med 0,80 procent. r 
övrigt giiller om avgiftsunderlagct bestämmelserna i 3-5 §§ i tillämpliga 

delar.·· 

I 2 ~ andra stycket bör hänvisningen till de i I § angivna procentsatserna 

förtydligas till att avse de procentsatser som anges i "J s första stycket I och 

2". 
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5 kap . 

. H 

93 

Innebördc:n a\' första stycket i den föreslagna paragrafen iir att underlaget 

for c:genavgifkr liksom hittills skall bestiimmas av dc:n lukala skattemyndig

heten. 

Enligt 85 ~ uppbörcblagen skall besvär över lokal skattemyndighets beslut 

föras hos liinsriittcn. I praxis har emellertid besviir över den lokala 

skattemyndighetens beslut i vad avser fastställande av avgiftsunderlag för 

egenavgifter ansetts skola föras hos riksförsiikringsverket. I sak synes intet 

vara att erinra hiiremot. En bestämmelse av denna innebi)rd har intagits i 

andra stycket av förevaramk paragraf. 

Dd synes emellertid inte tillfredsställande ur lagteknisk synpunkt. att en 

fullfoljdsregel som innebär rn avvikelse frim den generella fullföljdsregeln i 

85 * uppbiirdslagen for sin plats i en annan lag. Säsom framgtir av vad 

Iagri1det i det följande anför i samband med övergiingsbestiimmelserna till 

den föreslagna lagen om socialavgifter får det förutsättas att bl. a. 

uppbördslagen kommer att anpassas till den nya lagstiftningen. Det synes 

lämpligt att i samband diirmed den föreslagna besviirsregcln i fråga om lokal 

skattemyndighets beslut om fastställande av avgiftsunderlag för egenavgifter 

införs som en undantagsbestämmelse i 85 * uppbördslagen. Samtidigt torde i 
tydlighetens intresse en direkt bestämmelse böra införas i uppbördslagen om 

att lokal skattemyndighet har att fastställa avgiftsunderlag för egenavgifter 

(jfr pensionskommittens förslag i 3 kap. 6 * förslaget till lag om socialavgif

ter). 

Pii grund av det anförda förordas att andra stycket i nu förevarande 

paragraf får utgå. 

Övergångs bestä 111111 e !se rna 

Enligt punkt 7 sista stycket skall. om i lag .:ller annan författning 

förekommer hänvisning till en föreskrift som har ersatts av en bestiimmelse i 

lagen om socialavgifter. i stiillet den nya bestiimmelsen tilliimpas. En s[idan 

teknik kan godtas. när risk finns att någon besWmmelse som borde ändras 

har blivit förbisedd. I den män man vet att det finns hiinvisningar i andra 

författningar bör man däremot inte nöja sig med en reservregel av 

förevarande art. St1vitt inhämtats föreligger. utöver de författningar vari 

ändringar föreslås i förevarande lagrädsremiss. bch(n· av iindringar i 

kommunalskattelagen ( 1928:370: anvisningarna till 4 I b * ). taxeringslagcn 

( 1956:623: 37 * 2 mom. och 39 ~ I mom.). uppbördslagen ( 1953:272: l *. 3 s 
1 mom .. 25 * och 27 * I mom.). skattebrottslagen ( 1971 :69; I ~). lagen 

(1971:1072) om fi.irmtinsberättigade skattefordringar m. m. (I *l. lagen 

( 1979:648) om procentsatser för uttag aY avgift under ;!ren 1980-1984 till 

försäkringen för tilläggspension samt lagen ( 1979:649) nm procentsats för 

uttag av avgift under fm~n l LJB0-1984 till arbetssbdeförsäkringen. Det är av 
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vikt att dessa lagar iindras innan den nya lagen nm socialavgifter triider i 

kraft. Inte minst g:iller detta om en s:1 central straffrättslig lag som 

skattdmlltslagen; det förtjiinar anmiirkas att i denna iinnu inte intagits 

hiinvisning till lagen ( 1976:380) om arhetsskadcförsiikring utan i stiillet 

hiinvisas i sjiilva lagen till lagen ( 1954:243) om yrkesskadeforsiikring. 

Avsikten Ur emellertid vara att genom nya lagförslag senare under ar Jl)8 I 

anpassa niimnda lagar till den nya lagen om socialavgif!L'r. Under förutsiitt

ning att s;idan lagstiftning kommer till stiind kan det nu p:.italade förh{1Ilandct 

inll' anst:s utgiira hinder mot att nu gL'nomföra det föreliggande förslaget. 

Förslaget till lag om ändring i lagen (1976:380} om arbetsskadeför
säkring 

Överg:'ingsbestiimmelserna 

I 6 kap. 1 ~ nuvarande lydelse föreskrivs att om undantagande friln 

försiikringen för tilliiggspcnsion enligt 11 kap. 7 ~lagen om allmän försiikring 

biirjar giilla efter det att arhetsskadan intriiffat. hiinsyn i vissa angivna 

hiinseendcn skall tas till tillhggspension som skulle ha utgatt om undanta

gamlc ej anmiilts. Föreskriften föresliis upphiivd och med hiinsyn till att 

undantagande ej kan ske efter nya lagens ikrafttriidande har någon 

överg{mgsbestiimmclse ej ansetts erforderlig. Alclre lydelse kan emellertid 

vid prövning efter nya lagens ikraftträdande behöva tillfönpas i fritga om 

förhållanden som inträffat före ikrafttriidandet. I punkt 2 bör därför intas en 

hänvisning iivcn till 6 kap. l ~. 

Förslaget till lag om ändring i lagen (1959:552) om upphtird av vissa 
avgifter enligt lagen om allmän försäkring, m. m. 

Enligt nuvarande bestiimmclser i 2 * skall med liin enligt lagen _iiimstiillas 

ersättning som utges till uppdragstagare - med vissa angivna undantag- samt 

bidrag från Sveriges författarf!lnd och konstniirsniimnden. Vidare sägs i 

paragrakn i dess giillande lydelse att - om annan arbetsgivare för sjöman iin 

redare saknar fast driftställe i riket annorstiides iin pf1 fartyg - redaren svarar 

för att arbetsgivaren fullgör sina fiirplik.telser enligt \agen samt an - i fr<lga 

om inkomst fr:'rn fflmansföretag - föreskrifterna i punkt 13 av anvisningarna 

till 32 * k.ommunalskattelagen skall iiga motsvarande tilliimpning. dvs. att lön 

till företagsledarens make och barn under angivna förutsiittningar skall 

heskattas hos fön.:tagsledaren. 

I det remitterade förslaget har bestämmelserna i fr;'1ga om bidrag frirn 

Sveriges författarfond och konstniirsniimnc\en. redares ansvar i vissa fall samt 

makes och barns inkomst fr~m famansföretag iiverflyttats till elen föreslagna 

lagen om socialavgifter. Av de nu berörda bestämmelserna st:'1r i den 
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föreslagna nya lydelsen av 2 ~i nu förevarande lai; kvar e1idast best:immelsen 

om att ersiittning till uppdragstagare skall j:imstiillas med liin i lagens 

mening. 

Enligt 5 *första stycket giillande lag [iligger det arbetsgivare, som utgivit 

liin till nagon hos honom anstiilld med minst 5110 kronor. att lämna s. k. 

arbetsgivaruppgift. Vid arbetsgivaruppgiften skall enli!,!t 5 ~ andra stycket 

fogas sädan särskild uppgift varom stadgas i 3 ~ lagen ( 1959:551) om 

beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen ( 1%2:381) om allmiin 

försäkring. Vidare åligger det enligt 23 * giillandc lag arbetsgivare. vilkens 

liineutgifter för :'tr riiknat överstiger eller kan beriiknas komma att överstiga 

femtusen kronor. att srwrast anmiila detta till riksförsäkringswrket. 

Si\ som de remitterade lagförslagen utformats framstt1r det som oklart 

vilken uppgiftsskyldighct som i fortsiittningen kommer att giilla fiir Je fall tbr 

hittilb i förevarande paragraf upptagna b..:stiimmelser fön~sl;1s iiverförda till 

lagen om srn:ialavgifter. i all synnerhet som hesUimmelserna om uppdrags

ersättning funnits böra kvarstil i paragrafen. En si1dan oklarhet får anses 

otillfredsstiillande med hiinsyn siirskilt till att underl;ltenhet att liimna 

arbetsgivaruppgift kan medföra avgiftstiWigg och förseningsavgift enligt 43 

och 44 ** gällande lag (i fall som avses i 5 * andra stycket bötesstraff enligt 

34 *). 

Pa grund av det anförda förordas att 2 * andra stycket erhi11ler följande 

lydelse: .. Med lön förstås i denna lag detsamma som i lagen (llOllO:OOO) nm 

soeialavgifkr. .. 

Övriga lagförslag 

Förslagen himnas utan erinran. 
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SOCIALDEPARTEMENTET 

Utdrag 

PROTOKOLL 

vid regeringssammanträde 

1981-03-26 

När\'arande: statsministern Fälldin. ordförande, och statsråden Ullstcn, 

Bohman. Wikström, Friggebo. Dahlgren. Söder. Krönmark, Burenstam 

Lincler. Johansson. Wirten, Holm, Andersson. Boo, Winberg, Adelsohn, 

Danell, Pctri. Eliasson 

Ftiredragande: statsrådet Söder 

Proposition om förenklade regler för socialförsäkringsavgifter, 
m.m. 

1 Anmälan av lagrådets yttrande 

föredraganden anmäler lagrådets yttrande 1 över förslag till 

I. lag om socialavgifter, 

2. lag 0111 ändring i lagen (1962:181) om allmän försiikring. 

1. lag om ändring i lagen (1976:180) om arhetsskadeförsiikring. 

4. lag om ändring i lagen (1969:205) om pensionstillskott, 

5. lag om ändring i lagen ( 1979:84) om delpensionsförsäkring, 

6. lag om ändring i lagen (I 959:552) om uppbörd av vissa avgifter enligt 

lagen om allmän försiikring, m. m .. 

7. lag om ändring i reglementet ( 1959:291) ang<lende allmänna pensions

fondens förvaltning. 

8. lag om iindring i reglementet (1961:265) angående förvaltningen av 

riksförsäkringsverkets fonder. 

9. lag om ändring i lagen (1959:551) om beräkning av pcnsionsgrundande 

inkomst enligt lagen ( 1962:181) om allmän försäkring. 

Föredraganden redogör för lagrådets yttrande. 

Lagrådet har uttalat att det remitterade förslaget till lag om socialavgifter 

innebär betydande framsteg i syfte att iistadkomma enhetligare och enklare 

regler för beräkningen av arbetsgivaravgifter och egenavgifter inom social

försäkringen. Samtidigt har lagrildet framhållit att ytterligare förenklingar 

borde vara mi>jliga. Det synes enligt lagri1dct friimst vara olikheterna i 

inkomsthegreppcn vid ber~ikningen av sjukpenninggrundande och pensions-

1 Beslut om lagrådsremiss fattat vid rcgcringssammanträdc den 5 fehruari 1981. 
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grundande inkomst som alltjiimt medför komplikationer vid avgiftsberiik

ningen. Lagrådet har därvid velat framhålla önskvärdheten a\" att arbetet på 

att förenhetliga och förenkla reglerna för avgiftsberiikningcn fortsiitter. 

Som framgår av vad jag anfört niir beslutet om lagd1dsremiss fattades iir 

det min avsikt att fortsätta arbetet p<i att förenhetliga och förenkla reglerna 

för avgiftsbcräkningcn. Jag delar alltsii lagrådets uppfattning. Vad särskilt 

angår inkomstbegreppen vid beriikningen av sjukpenninggrundande och 

pensionsgrundande inkomst har, säsom nämnts i lagriidsrcmissen. hithöran

de fragor beriirts i socialpolitiska samordningsutredningens betiinkande 

(SOU 1979:94), En allmän soeialförsiikring, som har rcmissbehandlats. 

Innan stiillning tas till de i betänkandet behandlade samordningsfr~tgorna är 

jag inte beredd att förcsl{t några mer genomgripande ändringar av reglerna 

för beriikningen av pensionsgrundande och s.iukpenninggrundandc inkomst. 

Av betydelse i detta sammanhang är ocksa om en biittre samordning kan 

åstadkommas mellan inkomstbegreppen inom skatte- och avgiftsomrfaiet. 

Jag godtar de av lagn!det föreslagna iindringarna av 2 kap. 1-3 **förslaget 

till lag om socialavgifter. Det är dock enligt min mening inte erforderligt att i 

2 kap. 2 § ånyo hänvisa till bestämmelserna om avgiftsunderlaget i 3-5 **· 
Att bestämmelserna om avgiftsunderlaget gäller även för de arbetsgivare 

som avses i 2 § följer av att i 1 * redan är intagen en hänvisning till 

bestämmelserna om avgiftsunderlaget och att 2 § utgör en tilläggsbestäm

melse till 1 ~-
Lagrådet har anfört att den besvärsregcl som intagits i 5 kap. 3 § andra 

stycket av det remitterade förslaget till lag om socialavgifter lämpligen bör 

införas som en undantagshestiimmelse i 85 ~ uppbördslagen 0953:272). 

Samtidigt har lagrådet framhållit att i tydlighetens intresse bör införas en 

direkt bestämmelse i uppbördslagen om att lokal skattemyndighet har att 

fastställa avgiftsunderlag för egenavgifter. 

Efter samrad med chefen för budgetdepartementet är jag beredd att godta 

lagrådets synpunkter i denna del. Den i det remitterade förslaget till lag om 

socialavgifter intagna besvärsrcgeln kan därför utgå. Förslag till ändringar i 

uppbördslagen avses liiggas fram i samband med förslag om juskring av 

schablonavdragen för egenavgifter. I det sammanhanget avses också förslag 

läggas fram till ändringar i kommunalskattelagen ( 1928:370), taxeringslagen 

(1956:623 ), skattebrottslagen (1971 :69) och lagen (1971: 1072) om förmåns

berättigade skattefordringar m. m., vilka ändringar bl. a. syftar till att 

anpassa nämnda Jagar till den föreslagna lagen om socialavgifter. 

Jag biträder likaså lagrådets synpunkter vad gäller utformningen av punkt 

2 övergangsbestämmelserna den föreslagna lagen om ändring i lagen 

(1976:380) om arbetsskadeförsäkring och 2 §i lagen ( 1959:552) om uppbörd 

av vissa avgifter enligt lagen om allmän försäkring, m. m. 

Jag förordar således att de a\' lagrådet särskilt kommenterade bestämmel

serna omredigeras i huvudsaklig överensstämmelse med vad Jagradet har 

7 Riksdagen 1980181. I sam/. Nr 178 
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föreslagit. Hiirutöver bör vissa redaktionella iindringar g('iras i de till lagrt1det 

remitterade förslagen. 

Efter det att beslut fattades om inhiimtande a\· lagrådets yttrande har 

regeringen i proposition 1980/81: 14:'i föreslagit att de båda avgifll'rna om 

vardera 0,4 C.·(. till arbetslöshetsförsäkringen och arbetsmarknadsutbildning

en skall ersättas av en gemensam arbetsgivaravgift på U,8 ';·;. och även 

föreslagit en del ändringar i de regler som giillt om fondering m. m. för de 

båda avgifterna. Den föreslagna ordningen innebär att en lag om arbetsgi

varavgift till arbetslöshetsersättning och utbildningsbidrag skall träda i kraft 

den l juli 1981 och ersätta dels lagen ( 197:U72) om arbetsgivaravgift till 

arbetslöshetsförsäkringen och det kontanta arbetsmarknadsstödet. dels 

lagen ( 1975:335) om arbetsgivaravgift till arbetsmarknadsutbildningen. 

Detta föranleder vissa justeringar av den föreslagna lagen om socialavgifter. 

som den 1 januari 1982 bör ersätta den i prop. 1980/81: 145 föreslagna 

lagen. 

2 Byggnadsforskningsavgiften 

Som jag anfört i lagrådsremissen talar starka administrativa skäl för att 

byggnadsforskningsavgiften avskaffas i dess nuvarande utformning. Jag vill 

särskilt framhålla de svårigheter som skulle uppstii om efter en decentrali

sering av avgiftsdebiteringen de lokala skattemyndigheterna skulle tillämpa 

nuvarande regler om byggnadsforskningsavgift. 

Pensionskommittcn går inte in på frågan om ett alternativt finansierings

system. 

Det nuvarande systemet innebär att forsknings- och utvecklingsverksam

heten inom byggnads- och anliiggningsomriidet stöds finansiellt genom den 

särskilda byggnadsforskningsavgiften. heriiknad pf1 löner som utges till 

arbetstagare inom byggnadsindustrin. Därjämte anvisas årligen statsan

slag. 

Efter samråd med chefen för bostadsdepartemcntet förordar jag att 

byggnadsforskningen i fortsättningen helt finansieras genom anslag över 

statsbudgeten. För en budgetfinansiering talar också det förhållandet att 

byggnadsforskningcn avser mer än rena husbyggnads- och anläggningsfrå

gor. 

Omläggningen skall inte i sig paverka inriktning och omfattning av den 

forsknings- och utvecklingsverksamhet som finansieras med byggnadsforsk

ningsavgifter. Jag erinrar i detta sammanhang om att i budgetpropositionen 

1981 har framhållits att statens rad för hyggnadsforskning bör planera sin 

verksamhet på sådant sätt att den icke energiinriktade verksamheten till 

budgetåret 1984/85 inte överstiger 117 milj. kr. i det penningvärde som rader 

budgetåret 1981/82 (Prop. 1980/81:100 bil. 16 s. 96). 

Den merbelastning pa statsbudgeten. som föranleds av slopandet av 

hyggnadsforskningsavgiften, kan kompenseras genom att folkpensionsavgif-
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ten höjs och därigenom minskar statens andel i folkpensionsko~tnaderna. 

För {1r 1981 har preliminärt debiterats drygt 112 milj. kr. i arbetsgivarav

gifter till byggnadsforskningen. Underlaget för samtliga arbetsgivaravgifter 

med undantag för statens avgifter är f. n. ca 225 miljarder kr. Om 

byggnadsforskningsavgiften bcriiknades för hela arbetsgi,·arkollcktivet, 

skulle avgiften motsvara ca 0,0.5 ''·{. Avskaffandet av byggnadsforskningsav

giften kan diirför kompenseras genom att folkpcnsionsavgiftt>n, som f. n. iir 

8.4 %, höjs med 0.fl5 procentenheter. 

Jag förordar saledcs att byggnadsforskningsavgiftcn avskaffas. att bygg

nadsforskningen i stiillct finansieras genom anslag över statsbudgeten samt 

att folkpensionsavgiften höjs från 8,4 % till 8.45 r;1 .. 

Vad jag nu har anfört föranleder vissa justeringar av den i lagrädsremissen 

föreslagna lagen om socialavgifter. 

En konsekvens av den föreslagna omläggningen är att byggnadsforskning

en miiste helt budgetfinansieras fr. o. m. den 1 januari 1982. Chefen för 

bostadsdepartementct har för avsikt att återkomma till regeringen i denna 

fråga i samband med förslag om tilläggsbudget I till statsbudgeten för 

budgetåret 1981 /82. 

3 Avgiftsuttaget till försäkringen för tilläggspension, m. m. 

Som har framgått av lagrådsremissen föreslås att ATP-avgiften i fortsätt

ningen skall beräknas utan basbelopps- och maximeringsavdrag och att 

uttagsprocenten därvid siitts ned för att kompensera det ökade avgiftsun

derlaget. 

Avgiftsuttaget till försäkringen för ATP fastställs i särskild lag. Hittills har 

avgiftsuttaget fastställts för fem femårsperioder. Under perioden 1980--1984 

skall enligt den gällande lagen procentsatsen för avgiftsuttaget årligen höjas 

med 0.25 % så att ATP-avgiften för år 1984 kommer att utgöra 13 <;( •. 

Enligt pensionskommittens beräkningar skulle uttagsprocentcn till ATP. 

med hänsyn till den utvidgning av avgiftsunderlaget som blir följc!t:n om 

basbelopps- och maximeringsavdragen slopas, ha kunnat sänkas från 

diivarande 11. 75 %· till ca 8, 7.5 <;(. om de regler kommitten föreslår hade giillt 

för iir 1977. 

Enligt beräkningar som gjorts inom riksförsiikringsverkt!t i februari 1981 

innebär en rent matematisk omräkning av uttagsprocenten att ATP-avgiften 

skulle sättas till 9 .35 % för år 1982. 9 ,56 r:f, för år 1983 och 9. 78 % för [1r 1984. 

Jag finner det dock liimpligt att procentsatserna avrundas uppåt till närmaste 

tiondels procent. Jag förordar således att procentsatserna för ATP-avgiften 

fastställs till 9,40 % för år 1982, 9.60 % för iir 1983 och 9,8(1 r,:~ för år 

1984. 

Vad jag nu har anfört föranleder ändringar i lagen (1979:648) om 

procentsatser för uttag av avgift under åren 1980--1984 till försäkringen för 

tilläggspension. I detta sammanhang bör även en ändring göras i lagen 
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(! 979:649) om procentsats för uttag av avgift under aren 1980-1984 till 

arbetsskadeförsäkringen. Ändringen i sistnämnda lag är en ren följdändring 

till den föreslagna lagen om socialavgifter. 

4 Hemställan 

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

föreslår riksdagen att antaga förslagen till 

1. lag om socialavgifter, 

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

3. lag om ändring i lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring, 

4. lag om ändring i lagen (1969:205) om pensionstillskott, 

5. lag om ändring i lagen (1979:84) om delpensionsförsäkring. 

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

lagen om allmän försäkring. m. m., 

7. lag om ändring i reglementet ( 1959:293) angående allmänna pensions

fondens förvaltning, 

8. lag om ändring i reglementet (1961:265) angående förvaltningen av 

riksförsäkringsverkets fonder. 

9. lag om ändring i lagen (1959:551) om heräkning av pensionsgrundande 

inkomst enligt lagen ( 1962:381) om allmän försäkring. 

10. lag om ändring i lagen (1979:648) om procentsatser för uttag av avgift 

under åren 1980-1984 till försäkringen för tilläggspension. 

11. lag om ändring i lagen (1979:649) om procentsats för uttag av avgift 

under åren 1980-1984 till arbetsskadeförsäkringen. 
De under 10 och 11 angivna förslagen rör frågor av sådan beskaffenhet att 

lagrådets hörande över dessa skulle sakna hetydelse. 

5 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 I 

Gällande avgiftsbestämmelser 

I Allmänt om socialförsäkringsavgifter 

Socialförsäkringarna finansieras genom arbetsgivaravgifter och avgifter 

frim de försäkrade (egenavgifter) samt genom allmänna medel. I 19 kap. 

lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL) finns bestämmelser om 

skyldighet att erliigga arbetsgivaravgifttr och egenavgifter till försäkringen 

för tilläggspension (ATP). sjukförsäkringen och folkpensioneringen. 

Arbetsgivaravgifter och egenavgifter utgår vidare enligt lagen ( 1979:84) om 

delpeföionsförsäkring. lagen (1976:381) om barnomsorg och lagen 

( 1976:380) om arbetsskadeförsiikring. Slutligen utgilr arbetsgivaravgifter 

enligt lagen ( 1973:372) om arbetsgivaravgift till arbetslöshetsförsiikringen 

och det kontanta arbetsmarknadsstödet, lagen ( 1975:358) om vuxenutbild

ningsavgift, lagen (1975:335) om arbetsgivaravgift till arbetsmarknadsutbild

ningen, lagen (1971:282) om arbetarskyddsavgift, lagen ( 1970:742) om 

lönegarantiavgift. lagen (1960:77) om byggnadsforskningsavgift samt lagen 

(1961 :300) om avgift för sjöfolks pensionering. Procentsatserna för uttag av 

ATP-avgift och arbetsskadeförsäkringsavgift regleras i lagen ( 1979:648) om 

procentsatser för uttag av avgift under ären 198Cl-- l 984 till försäkringen för 

tilliiggspcnsion resp. lagen (1979:649) om procentsats för uttag av avgift 

under åren 1980-1984 till arbetsskadeförsäkringen. Särskilda regler gäller för 

uttag från redare m. tl. av avgifterna till sjukförsäkringen och folkpensione

ringen. 

Arbetsgivaravgifterna debiteras och uppbärs enligt lagen (1959:552) om 

uppbörd av vissa avgifter enligt lagen om allmän försiikring. m. m. (A VGL). 

Egenavgifterna debiteras och uppbärs i huvudsak enligt bestämmelser i 

uppbördslagen ( 1953:272). 

Vad gäller avgifter till barnomsorgen bör här niimnas att ny lagstiftning 

träder i kraft den 1 januari 1982. I lag ( 1981: 15) om finansiering av statsbidrag 

till förskole- och fritidsverksamhet föreskrivs sålunda att socialavgifter skall 

erläggas för finansiering av statsbidrag till sädan verksamhet inom kommu

nernas barnomsorg. Vidare föreskrivs i socialtjänstlag (1980:120) att lagen 

om barnomsorg upphii.vs. 

A vgiftcrna och de procentsatser som tillämpas för år 198 l framgår av 

följande sammanställning. 
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Ändamäl 

ATPI 
Sjukförsäkringen 
Folkpensioneringen 
Delpensioneringen 
Barnomsorgen 
Arbetsskadeförsäkringen 
Arbetslöshetsförsäkringen m. m. 
Vuxenutbildningen 
Arbetsmarknadsutbildningen 
Arbetarsk yddct 
Lönegarantin 
Byggnads forskn inge n2 
Sjömanspensioneringcn-' 

2 Arbetsgivaravgifter 

Arbets-
givar-
avgift 

12.25 
10,5 
8.4 
0.5 
.., .., 
O.n 
0.4 
tl,25 
0,4 
0, l.SS 
0,2 
0.7 
0,8 

102 

Egen-
avgift 

12.25 
10,5 
8.4 
0.5 
2.2 
0.6 

I fråga om avgiftsunderlaget föreligger vissa skillnader mellan de olika 

arbetsgivaravgifterna. Gemensamt för samtliga avgifter gäller dock följande. 

Arbetsgivaravgifterna beräknas på kontantlöner och naturaförmåner i form 

av kost, bostad eller bil som under året har utgått till arbetstagare. Värdet av 

naturaförmån uppskattas enligt regler som fastställs av regeringen eller efter 

regeringens bemyndigande av riksförsäkringsverket. Har arbetstagaren varit 

tvungen att med sin lön svara för kostnader i anställningen, för riksförsäk
ringsverket medge avdrag härför på lönen. Vid avgiftsberäkningen tas inte 

hänsyn till arbetstagare vars lön under året har understigit 500 kr. Vidare 

bortses friin arbetstagare som inte är obligatoriskt försäkrad enligt lagen om 

arbetsskadeförsäkring. Det sistnämnda undantaget gäller dock inte för 

ATP-avgiften. Avgift erläggs inte för lön vid sjukdom m. m. som motsvarar 

ersättning från försäkringskassa till arbetsgivare med s. k. arbetsgivarin

träde. Avgift utgår ej heller för lön till barn om lönen inte är avdragsgill vid 

inkomsttaxeringen. I fråga om inkomst från fåmansföretag gäller särskilda 

bestämmelser. 
Vid beräkning av underlaget för ATP-avgiften medräknas inte lön till 

arbetstagare som har fyllt 65 år vid ingången av det år avgiften avser. 

ATP-avgiften beräknas på den del av utgiven lön som för arbetstagare och 

år ligger mellan det vid årets ingång gällande basbeloppet och 7 .5 gånger 

detta belopp. Innan avgiften beräknas görs därför ett s. k. basbeloppsavdrag 

och i vissa fall ett maximeringsavdrag. 

Basbeloppsavdraget erhålls genom att basbeloppet vid årets ingång 

multipliceras med det genomsnittliga antalet arbetstagare hos arbetsgivaren 

I Avgiften beräknas inte pä hela lönesumman. 
2 Endast för husbyggnads- och anläggningsverksamhct. 
3 Avgiften t-cräknas på lön till sjömansskattcpliktig personal. 
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under året. Vid beriikningen av antalet arbetstagare skall arbetstagare som 

har arbetat hela i\ret med full arbdstid riiknas som en arbetstagare och 

arbetstagare. som har utfört arbete i mindre omfattning. medriiknas i 

motsvarande män. Vad som i detta hiinseende skall anses utgöra full 

årsarbetstid bestäms av regeringen efter förslag från riksfiirsiikringsvc:r

ket. 

Maximeringsavdraget görs för att skiira bort sådan dela\' arbetstagares lön 

som överstiger 7.5 g~lnger do:t vid <hets ing{111g giil!ande basbeloppet. För en 

arbetstagare som har arbetat hela året med full arbetstid dras hela det belopp 

av som överstiger 7 .5 gånger nämnda basbelopp. För arbetstagare med 

kortare arbetstid under ;'lret iin det faststiillda mi1ttct pti full i\rsarbetstid utgör 

maximigriinsen en mot arbetstiden svarande del av rnaximibdoppet. 

A TP-a\'gift skall även erliiggas för uppdragstagare som har utfört arbdc 

för uppdragsgivares räkning, om ersättningen för arbetet har uppgätt till 

minst 500 kr. under året. Med uppdragstagarc avses hiirvid en person som har 

utfört arbete för annans riikning utan att vara anställd i dennes tjänst och utan 

att arbetet ingår i uppdragstagarcns rörelse eller jordbruk. Om uppdraget 

har utförts av en person som ett led i en av honom bedriven yrkcsmassig 

förvärvsverksamhet (rörelse eller jordbruk) föreligger avgiftsskyldighct för 

uppdragsgivaren endast om parterna har kommit överens om att ersättning

en skall likställas med anställningsinkomst. s. k. likställighetsavtal eller 

överenskommelsefall. Vid avgiftsheräkning:en hortses från uppdragsersätt

ning för vilken utgår bevillningsavg:ift enligt lagen (1908: 128 s. 1) om 

bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter. 

Arbetsgivare och uppdragsgivare skall förutom ATP-avgift erlägga 

sjukförsäkringsm·giji. som beräknas p{1 hela hruttolöncsumman. På samma 

underlag som avgiften till sjukförsäkringen bcriiknas även avgifterna till 

folkpensioneringen. delpensiomf örsiikringen. arhetsskadefiirsäk ringen. ar

betslöslzecsf örsiikringen och det kontanta arbetsmarknadsstödet. 1·11xen111hild

ningen, arhetsmarknadsuthildningen, barnomsorgen samt arbetarskyddet. 

A i•giftcn ci// lönegarancin erläggs varken för uppdragstagare eller vid 

överenskommelsefall. Detsamma gäller avgiften till sjömanspensioneringen. 

vilken erläggs endast av arbetsgivare som har utgivit lön till sjömansskattc
pliktig personal. Avgifterna beräknas på hela bruttolönesumman. 

Byggnad.1forskningsai•giften debiteras och uppbärs enligt samma admini

strativa regler som socialförsäkringsavgifterna. Byggnadsforskningsavgift 

skall erläggas på 

- den som yrkesmässigt bedriver husbyg:gnads- eller anläggningsverksamhet 

under sådana förhållanden att han är att anse som arbetsgivare enligt lagen 

om yrkesskadcförsäkring 

kommun. vilken som arbetsgivare i yrkcsskadcförsiikringslagens mening 

bedriver husbyggnacls- och anliiggningsverksamhet. 

Avgiften erliiggs för arbetstagare. för vilka arbetsgivaravgift skall påföras 

enligt lagen om yrkesskadeförsäkring och som är sysselsatta med husbygg-
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nads- eller anläggningsverksamhet eller i arbete som har samband med siidan 

verksamhet. 

3 Egenavgifter 

Egenavgifterna beräknas pi\ den försäkrades inkomst av annat förviirvsar

bete iin ansUillning. Härmed avses inkomst av rörelse eller jordbruk samt 

liven viss inkomst av tjänst. Till grund för beräkningen av inkomst av annat 

förviirvsarbete liiggs i princip den avgiftsskyldiges taxering till statlig 

inkomstskatt. I !ar egenföretagaren bedrivit såviil jordbruk som rörelse eller 

flera olika jordhruk eller rörelser skall summan av inkomsterna läggas till 

grund för beräkningen av egenavgifter. Underskott av rörelse dras av från 

inkomsten av annan rörelse och underskott av jordbruksfastighet avriiknas 

mot inkomst av sådan fastighet. 

Understiger inkomsten 500 kr. påförs inte egenavgift. Inkomster i form av 

sjukpenning är alltid avgiftsfria. 

A TP-avgifr skall erläggas i den mån pensionsgrundande inkomst av annat 

förvärvsarbete iin anställning har fastställts för den försäkrade för året. 

Pensionsgrundande inkomst beräknas inte för år före det då den försäkrade 

har uppnått 16 års ålder eller för år efter det han har fyllt 64 år ( övergångsvis 

65 år). Pensionsgrundande inkomst beräknas intc heller för den som har 

avlidit under äret eller som för hela året har uppburit i förtid uttagen hel 

ålderspension. 

Vid beräkning av pensionsgrundande inkomst skall avdrag göras för det 

vid årets ingång gällande basbeloppet. Vidare skall bortses från inkomst i den 

mån den överstiger 7,5 gänger detta basbelopp (beloppstaket). Har den 

försäkrade samtidigt haft pensionsgrundande inkomst av anställning skall 

basbeloppet i första hand avräknas mot inkomsten av anställning. I den mån 

inkomstsumman överstiger heloppstaket sker avräkning i första hand mot 

inkomsten av annat förvärvsarbete. 

Den som har inkomst av rörelse eller jordbruk kan begära undantagande 

från tilläggspensioneringen enligt 11 kap. 7 * AFL Har egenföretagaren 

begärt undantagande. blir inkomsten av rörelsen inte pensionsgrundande 

och han betalar inte heller någon ATP-avgift. Undantagandct omfattar även 

sjukpcnningförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen. vilket innebär att 

egenföretagaren inte är sjukpenningförsäkrad och att han inte heller är 

försäkrad för skador i arbetet enligt lagen om arbetsskadeförsäkring. 

Ett undantagande kan medföra att pensionstillskotten till folkpension helt 

eller delvis reduceras. Vid bedömningen av rätten till pensionstillskott skall 

nämligen hänsyn tas till den ATP som skulle ha utgått om undantagande inte 

hade skett. 

Sjukförsiikringsai•gift skall erläggas av försäkrad. som vid utgången av 

inkomståret är inskriven hos allmän försäkringskassa och som under året haft 

inkomst av annat förvärvsarbete än anställning enligt 3 kap. 2 * AFL. 
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Avgiften beräknas dock inte for den som vid utgiingen av inkömst;\ret fyllt 65 

år och inte heller för den som for nagon del av samma {1r uppburit hel 

förtidspension eller för hela iiret uppburit hel :ilderspension. 

Sjukförsiikringsavgiften beriiknas pf1 hela forvärvsinkomsten. 

Försäkrad som anmiilt undantagande frtm ATP iir som tidigare niimnts inte 

sjukpenningförsäkrad och betalar därför sjukförsäkringsavgift efter reduce

rad procentsats. Den lägre procentsatsen avser inkomstdelar som annars 

skulle ha omfattats av sjukpenningförsiikringcn. dvs. inkomst upp till 7 .5 

gånger basbeloppet. Motsvarande giiller försiikrad for vilken sjukpenning

försäkringcn enligt 3 kap. 11 * AFL gäller med karenstid. Procentsatsen 

fastställs av riksförsäkringsvcrket med hiinsyn till den inverkan undantagan

det eller karenstiden bedöms fö p{1 försiikringens utgifter. 

.1\ vgzfi tillj(ilkpensioneringen skall erläggas av försiikrad. som vid utg{rngen 

av inkomståret iir inskriven hos allmän försiikringskassa och som under året 

haft inkomst av annat förvärvsarbete iin anställning enligt 11 kap. 3 * AFL. 

Avgift beräknas dock inte för den som vid inkomstårets början uppnått 65 års 

ålder och inte heller för den som för någon del av samma år uppburit hel 

förtidspension eller för hela året uppburit hel ålderspension. 

Folkpensionsavgiften beräknas pii hela förvärvsinkomsten. 

A Fgiften till de/pensioneringen beriiknas enligt grunder som gäller för 

avgiften till folkpensioneringen. 

Ai·giftema till barnomsorgen och arbetsskadeförsäkringen beriiknas enligt 

grunder som gäller för sjukförsiikringsavgiften. Den som har anmiilt 

undantagande från ATP betalar int<: avgift till arbetsskadeförsäkringen. 

Uppdragsgivare svarar som tidigare har nämnts för avgifterna avseende 

ersättning som han har utgett till uppdragstagare. dock endast om 

ersättningen under äret har uppg{1tt till minst 500 kr. Har den försäkrade 

under året fn1n olika uppdragsgivare fött arvoden som var för sig understiger 

500 kr. men sammanlagt överstiger detta belopp. är han i princip skyldig att 

själv hetala egenavgiften. 

Utgör ersättning för uppdrag inkomst av rörelse eller jordbruk skall 

uppdragstagaren - och inte uppdragsgivaren - svara för avgifterna. Parterna 

kan emellertid genom likställighetsavtal komma iivnens om att ersättningen 

skall anses som anställningsinkomst. Härigenom flyttas avgiftsskyldigheten 

över till uppdragsgivaren. 

4 Debitering och uppbörd 

Arbetsgivaravgifterna beräknas och uppbärs av riksförsäkringsverket. 

Under det år som avgifterna avser, det s. k. utgiftsäret. skall en arbetsgivare 

betala preliminära avgifter vid sex betalningstillfällen. Den preliminära 

av1;iften för ett visst år uppgill' i princip till samma helopp som den slutliga 

avgift som arbetsgivaren debiterades äret före utgiftsäret. Den preliminära 

avgiften för utgiftsåret 1981 motsvarar salcdes till storleken den slutliga 
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avgiften för utgiftsiiret 1971). N~ir den preliminära avgiften bestföns. skall 

dock hänsyn tas till ändringar i de procentsatser som avgifterna utgftr m.:d 

och andra iindringar av betydelse i avgiftsbestiimmelserna. Efter reg.:ringens 

förordnande skall hiinsyn iiven tas till mer betydande iindringar av 

avgiftsunderlagct som kan antas komma att ske till följd av elen allmänna 

löneutvecklingen. Sådana generella förordnanden meddelas varje år. för att 

uppnii en bättre överensstämmelse med den beriiknade slutliga avgiften kan 

den preliminära avgiften under vissa förutsiittningar såviil sänkas som höjas 

genom särskilda beslut om jiimkning i enskilda fall. 

Riksförsäkringsverket utfärdar skilda räkningar på preliminär avgift och 

slutlig avgift. Intill den 30 april aret efter utgiftsäret har arbetsgivaren 

möjlighet att göra fyllnadsinbetalningar av preliminär avgift. Om den 

preliminära avgiften understiger den slutliga avgiften. skall arbetsgivaren 

under andra året efter utgiftsåret betala kvarstående avgift jiimte siirskild 

avgift. Överstiger erlagda preliminära avgifter den slutliga avgiften. betalas 

överskjutande belopp jämte ränta tillbaka till arbetsgivaren. 

Egenavgifterna debiteras och uppbärs som skatt enligt uppbördslagen. 

Lokal skattemyndighet debiterar avgifterna preliminärt i samband med 

debiteringen av preliminiir 8-skatt. Även den slutliga debiteringen ombe

sörjs av lokal skattemyndighet. Till grund för avgiftsberiikningen läggs i 

princip taxeringen till statlig inkomstskatt. Avgifterna uträknas samtidigt 

med beräkningen av pensionsgrundande inkomst för ATP och påförs 

debetsedeln för slutlig skatt. 

I likhet med de avgifter som en arbetsgivare betalar för anställd personal är 

egenavgifterna avdragsgilla vid inkomsttaxeringen. För att förhindra att 

egenavgifter fastställs pä ett för stort underlag och för att undvika att 

avdraget kommer ett år för sent får egenföretagaren vid inkomstheriikningcn 

göra ett schablonmässigt beräknat avdrag för egenavgifter. Är detta 

schablonavdrag liigre än de slutligt bestämda avgifterna utgör skillnadsbe

loppet en avdragspost nästa år. I konsekvens med detta skall det belopp 

varmed schablonavdraget kan ha överstigit de slutliga avgifterna redovisas 

som intäkt nästa år. 
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Bilaga 2 

Sammanfattning av pcnsionskommittens hchinkande SOU 1977:46. 
Pensionsfrågor m. m., såvitt avser frågor om enhetligare avgiftsreg
ler, undantagande från ATP och i:ivre gränsen för pcnsionsgrundande 
inkomst inom ATP 

1 Enhetligare avgiftsregler 

1.1 Allmänt 

Kommitten framhillkr att socialförsäkringsavgiftt:rna i princip beriiknas 

var för sig enligt särskilda bestiimmeber. Aven om reglerna i)verensstiimmer 

för vissa avgifter miiste likviil flera olika avgiftsunderlag fashtiillas vid 

avgiftsberiikningen. Avgiftsberäkningen är förenad med ett komplicerat 

uppgiftsliimnande. För de administrativa myndigheterna innebär faststiillan

dct av de olika avgiftsunderlagen ett tidsödande och besvärligt arbete med 

åtskilliga kontrollproblem. Avgiftssystemet är svårt att överblicka till följd av 

att bestämmelserna har tillkommit vid flera skilda tillfällen och spridits på 

olika författningar. 

Kommitten erinrar om att behovet av en enklare och effektivare 

avgiftsadministration har påtalats fr;'m flera häll varvid det har framhållits att 

en förutsättning härför är att de materiella avgiftsreglerna görs enhetligare 

och enklare. Kommitten erinrar vidare om att frågan om en decentralisering 

av debiteringen i första instans av arbetsgivaravgifterna fr{111 riksförsäkrings

verket till de lokala skattemyndigheterna utreds av en arbetsgrupp-den s. k. 

DEMA-utredningen - med representanter för riksförsäkringsverket, stats

kontoret och riksskatteverket. Inför den planerade decentraliseringen ökar 
givetvis, framhiillcr kommitten. behovet av förenklingar i avgiftssystemet 

ytterligare. 

Kommitten har haft som målsättning att vid ett beloppsmässigt oförändrat 

avgiftsuttag åstadkomma enhetligare och mcr lättillärnpade materiella regler 

för avgiftsberäkningen. Med hänsyn till de pi1g[1ende förberedelserna för en 

decentralisering av debiteringen av arbetsgivaravgifter samt det rationalisc

ringsarbete som bedrivs inom den s. k. RS-utrcdningen har kommitten 

däremot inte ansett sig böra lägga fram förslag till ändringar i det 

administrativa regclsystemet. 

Väsentliga administrativa liittnader skulle enligt kommitten uppnås genom 

en minskning av antalet olika avgiftsunderlag. Kommitten konstaterar att 

motivet bakom nuvarandc olikheter och begriinsningar i avgiftsunderlagcn i 

de flesta fall har varit en önskan att uppnå överensstämmelse eller i vart fall 

ett visst samband mellan avgifter och förmlmer. Kommitten påpekar 

emellertid att detta samband har luckrats upp pft senare tid, exempelvis 

genom slopandet av beloppstaket vid beriikningen av samtliga socialförsäk

ringsavgifter utom ATP-avgiften. En ytterligare uppluckring är enligt 
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kommittens bedömning ofrånkomlig um n:rkliga fi_in.:nklingar i avgiftsbe

riikningen skall uppnås. Sambandet mellan avgifter och förm{111er anses doek 

i princip alltjiimt höra uppriitthi'!llas s{1 liingt detta kan ske utan L'lt alltför 

betungande uppgiftslämnande och med rimliga administrativa insatser. 

Kommitten har vidare sökt att {1stadkomma regler som upprätth{11ler 

neutralitet mellan olika företagsformer. Stllunda bör likartade beräknings

reglcr gälla i fri1ga om arbetsgivaravgifter och egenföretagarö avgifter. 

Avgiftsreglerna bör också vara neutrala till olika former för anlitande av 

arbetskraft. Avgifter hiir således erläggas i samma utstr:ickning p[1 crsiittning 

för arbete som har utförts p[1 uppdragsbasis resp. i anstiillning. 

Kommitten framhåller som tidigare har niimnts att nuvarande avgiftssys

tem är sv{1rt att överblicka pä grund av att bestämmelserna finns intagna i ett 

flertal skilda författningar. De materiella reglerna för bcriikning av samtliga 

berörda avgifter fiiresläs sammanförda i en gemensam lag. 

1.2 Basbelopps- och maximeringsavdrag vid beräkningen av A TP-avgiflen 

Kommitten föreslår att basbelopps- och maximeringsavdragen slopas vid 

beräkning av ATP-avgiften. Kommitten framhåller att reglerna om basbe

lopps- och maximcringsavdrag samt den tidsredovisning dessa regler 

förutsiitter gör ATP-avgiften till den mest komplicerade arbetsgivaravgiften 

vad gäller såväl uppgiftslämnande som beräkning och kontroll. Kornmitten 

pekar här pä de svårigheter arbetsgivaren ofta står inför när det giiller att 

ange den relevanta tiden. Samtidigt frarnht1lls de begränsade möjligheterna 

för riksförsäkringsverket att kontrollera redovisade tidsuppgifter. Kommit

ten konstaterar att en arbetsgivare till följd av svårigheter att bedöma den 

faktiska arbetstiden många gimger kan komma att få erlägga för hög 

ATP-avgift lika väl som han åter utan större risk kan undandra sig 

ATP-avgift genom att medvetet Himna oriktiga tidsuppgifter. Utsikterna att 

ens med kraftigt förstärkta resurser fä till ständ en tillräckligt effektiv 

kontroll av tidsrcdovisningen bedömer kommitten som mycket små. 

Kommitten förordar därför en övergång till ett system för avgiftsberäkning 

som inte är beroende av tidsfaktorn. Därvid är det enligt kornmitten 

nödvändigt att avskaffa basbeloppsavdraget. Kommitten framhåller att det 

vid en kollektiv avgiftsberäkning inte kan komma i fdga att göra ett helt 

basbcloppsavdrag för varje arbetstagare som under året har varit anställd hos 

arbetsgivaren under en kortare dlcr längre period. Arbetsgivare med rnfmga 

korttidsanställda eller med rnimga tillfälligt anlitade uppdragstagare skulle 

ensidigt gynnas genom en sådan regel. Kommitten anser att ett borttagande 

av basbcloppsavdraget av fördclningspolitiska skäl förutsätter att maxime

ringsavdraget samtidigt slopas. För att en riittvis fördelning av ATP

kostnadcrna skall bibch{11las bör enligt kommitten egenavgiften till ATP 

beräknas efter samma principer som förordas beträffande arbetsgivaravgif-
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ten. För en sådan samstiimmighet talar ocks<i önskemEt!et om avgiftsregler 

som är neutrala till olika företagsfnrrner. 

Enligt kommitten torde inviindningar av principiell natur numera inte 

kunna riktas mot ett system för uttag av ATP-avgifter som ansluter till vad 

som gäller i fdtga om iivriga socialförsiikringsavgifter. Kommitten framhi\ller 

ocksil att den lösning kommitten förordar och som innehiir att såväl 

basbcloppsavdraget som bdnppstaket a\'skaft'as inte på samma sätt missgyn

nar företag i låglönebranscher som en ordning där endast hasbeloppsavdra

get slopas. 

Kommitten föreslår således att ATP-avgiften tas ut som en proportionell 

avgift på i princip hela summan utgivna löner resp. hela företagarinkomsten. 

Procentsatsen för avgiftsuttaget föresl;1s jiimkad med hiinsyn till det si\lunda 

utvidgade avgiftsunderlaget. 

Kommitten p<ipekar att de föreslagna reglerna medför \'issa omfördel

ningseffekter. Kommitten har undersökt effekterna för arbetsgivare inom 

olika branscher liksom effekterna för hela branscher. Undersökningarna ger 

enligt kommitten vid handen att några mer betydande avvikelser från 

nuvarande avgiftsuttag inte kan viintas uppkomma för det stora 'flertalet 

arbetsgivare vid en övergång till ett uttag av ATP-avgifter på bruttolön. De 

individuella effekterna pt1 egenavgiftssidan kommer enligt kommitt~n 

självfallet att kunna bli mer påtagliga. Flertalet försäkrade som har inkomst 

av bi\de anstiillning och annat förvärvsarbete kan viintas fä en sänkning av 

egenavgiften. För den som vid sidan a\· annan inkomst har en anshillnings

inkomst som uppgär till eller överstiger nuvarande maximigriins motsvaran

de 7 .5 gånger basbeloppet innebär dock förslaget att egenavgift till ATP- till 

skillnad frän vad som giiller enligt nuvarande regler - kommer att tas ut p~1 

företagarinkomsten. Kommitlen erinrar emellertid i sammanhanget om att 

egenavgifter som belöper på inkomst av rörelse eller jordbruksfastighet är 

avdragsgilla vid inkomsttaxeringen som driftkostnad i resp. förvärvsblla. 

1.3 Övre åldersgräns för uttag av avgifter 

Vid beräkningen av arhetsgivaravgift till ATP skall enligt giillande 

bestämmelser bortses friln lön till arbetstagare som vid ing{mgen av det iir 

avgiften avser har uppnått 65 i1rs ålder. I fr~tga om övriga arbetsgivaravgifter 

finns inte någon mobvarande övre åldersgriins. En egenföretagare betalar 

enligt huvudregeln ATP-avgift t. o. m. det år da han uppnar M !trs a!der. För 

den som iir född år 1927 eller tidigare är dock [tidersgränsen 65 ar. 

Beträffande övriga egenavgifter gällde - vid tidpunkten för avliimnandet av 

kommittens betänkande - att egenft.iretagaren skulle betala sjukförsäkrings

avgift och arbetsskadeavgift t. o. m. det {1r då han uppn{1dde 64 ars ålder samt 

folkpensionsavgift t. o. m. det itr d(1 han uppnadde 65 års ålder. 1 praktiken 

var dock åldersgriinsen 64 är iiven för folkpensionsavgiften pii grund av 
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avgiftshcfriclse för den som under deccmher m~inad upphurit {1ldcrspen

sion. 

Kommitten erinrar om au i det betänkande a\' socialförsiikringsutskottet 

(SfU 1974: 1) som ligger till grund för kommittens uppdrag i denna del har 

framhållits a\l frågan om en övre iildcrsgräns för uttag av socialförsäkrings

avgifter borde tas upp i samband med kommittens översyn av avgiftsrcglerna 

inom den allmänna försäkringen. Riksdagen har därefter (SfU 1975:11) 

uttalat att det kan finnas skiil att införa en generell övre åldersgriins i fraga om 

både arhetsgivar- och egenavgifkr till stiväl folkpensioneringen som 

sjukförsäkringen. Riksdagen har hiirvid hiinvisat till det berättigade kravet 

pil likformighet i bcstiimmclserna mellan olika försiikrade niir det gäller 

avgiftsskyldighet. 

Den allmänna mMsättningen bör enligt kommitten vara att {1stadkomma 

enklare och enhetligare avgiftsregler. Enligt kommitten bör detta gälla iiven 

reglerna pä förevarande område. Kommitten anser vidare att reglerna bör 

uppvisa neutralitet mellan olika företagsformer. 

Med dessa utg{ingspunkter har kommi\len övervägt alternativa lösningar. 

nämligen å ena sidan ett slopande av nuvarande övre åldersgränser, it andra 

sidan införande av en gemensam sådan gräns för samtliga avgifter. 

Kommitten konstaterar att den mest tillfredsställande lösningen från rent 

administrativa synpunkter vore att helt avskaffa åldersgriinserna. De 

administrativa vinsterna till följd av en sådan lösning bör emellertid enligt 

kommittens uppfattning inte överbetonas. De fall, där avgift inte skulle 

behöva erläggas på grund av en övre åldersgräns, torde utan alltför stora 

ansträngningar kunna särskiljas vid debiteringsarbetet. Enligt kommitten 

talar dessutom vägande sk~il för ett bibd1ållande av åldersgränserna. 

Kommitten framhåller härvid att det f. n. finns en viss övre åldersgräns i 

fråga om samtliga egenavgifter. En sådan gäller ocksii beträffande arbetsgi

varavgiften till ATP. Ett avskaffande aY dessa äldersgränscr skulle s;l\cdes 

innebära en utvidgning av avgiftsskyldigheten för vissa kategorier. Kommit

ten påpekar att vidgningen av avgiftsskyldighcten inte fullt ut skulle fä någon 

motsvarighet på förmånssidan. Sålunda kan pensionsgrundande inkomst till 

ATP inte beräknas efter det år då den försäkrade har fyllt 64 år ( övergångsvis 

65 år). Folkpension kan utan reduktion tas ut fr. o. m. 65 års ålder. 

Förmånerna från sjukförsäkringen och arbetsskadeförsäkringen är också på 

visst sätt begränsade för äldre försäkrade. 

Kommitten uttalar sig sii!edes för en övn:: åldersgräns. Av administrativa 

skäl och för att neutralitet mellan olika företagsformer skall åstadkommas 

bör enligt kommitten en sådan åldersgräns göras gemensam för samtliga 

avgifter. 

Kommitten stannar för att föreslå att avgift skall erliiggas för arbetstagare 

resp. av egenföretagare längst t. o. m. det år då dessa uppnilf 64 års ålder. 

Denna åldersgräns ansluter till vad som då i praktiken gällde för egenföre

tagare i fråga om skyldigheten att erlägga bl. a. sjukförsäkringsavgift och 



Prop. 1980/81: 178 111 

folkpensionsavgift. Den förordade tildersgriinsen motsvarar vidare den som 

- efter viss övcrg{mgstid - g~ilkr för beriikningen av pensionsgrundande 

inkomst för ATP. 

1.4 Byggnadsforskningsavgiften 

Sedan år 1954 hedrivs i Sverige en statlig teknisk och ekonomisk forskning 

avseende yrkesmässig byggnadsverksamhct. Denna forskning har fr. om. fir 
1972 utökats att även avse yrkesmiissig anläggningsverksamhet. Finansie

ringen sker genom en särskild byggnadsforskningsavgift. som debiteras och 

uppbärs enligt samma administrativa regler som socialförsiikringsavgifterna. 

Staten är befriad friin avgiftsskyldig.het men hidrar till forskningen gennm 

anslag över budgeten. Inhetalda byggnadsforskningsavgifter och statens 

anslag förs till en särskild fond för byggnadsforskning. vars medel fördelas av 

statens rad för hyggnadsforskning. Medlen används för forsknings- och 

rationaliseringsverksamhet inom byggnads- och anläggningsområdet och 

anslås dels till verksamheten vid statens institut för byggnadsforskning. dels 

till andra forskningsinstitutioner. företag och enskilda forskare. Även 

kostnaderna för rådets administration bestrids med dessa medel. Avgifts

skyldighetcn regleras genom lagen (1960:77) om byggnadsforskningsav

gift. 

Kommitten framhåller att byggnadsforskningsavgiften i flera avseenden 

intar en särställning bland de arbetsgivaravgifter som debiteras och uppbärs 

av riksförsäkringsverket. Sfämda skall avgiften erli1ggas endast av arbetsgi

vare som sysselsiitter arbetstagare i yrkesmiissig byggnads- och anläggnings

verksamhet samt av kommun som bedriver husbyggnads- eller anläggnings

verksamhet. Begränsningen medför att bl. a. industriföretags. jordbrukares. 

egnahemsägares och sportstugeiigarcs hyggnadsverksamhet i egen regi är 

undantagen från avgiftsplikten. Kommitten konstaterar att bestämningen av 

avgiftsskyldigheten föranleder betydande griinsdragningsproblcm. Som 

exempel nämner kommitten att många arbetsgivare. bl. a. kommunerna, har 

blandad verksamhet där endast en del av verksamheten är avgiftspliktig. En 

uppdelning miiste således i dessa fall göras p[i avgiftspliktig resp. ej 

avgiftspliktig del av verksamheten. Vidare mi1ste många giinger i redovis

ningen t. o. m. göras en motsvarande uppdelning av arbete som utförs av viss 

arbetstagare. Exempelvis skall kontorsarbete fördelas på de verksamheter 

som det utförs i anslutning till. Systemet medför. framhaller kommitten. ett 

komplicerat debiteringsarbete som ofta miiste utföras manuellt hos riksför

säkringsverket. Kontrollmöjligheterna är begriinsade. 

Enligt kommitten föreligger ett klart behov av enklare och administrativt 

mindre betungande regler - inte minst inför den planerade decentralisering

en av avgiftsdcbiteringcn fr[m riksförsäkringsverket till lokal skattemyndig

het. De nödviindiga förenklingarna kan enligt kommitten cmdkrtid inte 

åstadkommas om de särskilda principer som vid avgiftens införande ans[igs 
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böra gälla i fräga om finansieringen av byggnadsforskningen alltjämt skall 

beaktas. Kommitten förordar diirför att hyggnadsforskningsavgiften i dess 

nuvarande utformning avskaffas och att hyggnadsforskningen i stiilh:t 

finansieras pti annat sätt. 11 ur denna finansiering bi.ir komma till sLind g,;"ir 

kommitten inte in pii. 

1.5 Uppdragsgivan·s avgiftsskylclighct 

Vid tidpunkten för avliimnandet av kornmittens betänkande var uppdrags

givare undanta.1ma friin skyldigheten att erliigga avgifter till arbet;irskyddet, 

lönq!arantin och hyggnadsforskningen. Fr. o. m. den I januari 1978 skall 

uppdragsgivare ocksa erlägga arbetarskyddsavgift. 

En av utgtingspunkterna för kommitten har varit att avgiftsreglerna bör 

vara neutrala i förhållande till valet av arbetskraft. Utvidgas uppdragsgivares 

avgiftsskyldighet till att omfatta även liinegarantiavgiften kommer avgifts

skyldigheten - under förutsättning att byggnadsforskningsavgiften samtidigt 

avskaffas - att ha samma omfattning för den som anlitar arbetskraft oavsett 

om arbetet utförs som uppdrag eller i anställning. Härigenom. framhåller 

kommitten. skulle man ockst1 komma bort ifrån de gränsdragningsproblem 

som iir förknippade med nuvarande uppdelning mellan arbetstagare och 

uppdragstagare. Ett särskilt underlag för beräkningen av avgiften pii 

uppdragsersättningar skulle således inte behöva faststiillas. 

Kommitten föreslar sålunda att uppdragsgivare för erliigga liinegarantiav

gift pil av dem utgiven ersättning till uppdragstagarc. Detta bör enligt 

kornmitten giilla saväl da avgiftsskyldigheten följer av lag som d:l den grundas 

p:l likstiillighetsavtal. 

1.6 Öniga avgiftsfrågor 

Kommitten har prövat frågan om den allmänna nedre bcloppsgränsen för 

avgiftsskyldighet. F. n. giiller i fråga om samtliga arbetsgivaravgifter den 

begränsningen att ersättning till arbetstagare som under aret har uppgått till 

högst 500 kr. från en och samma arbetsgivare inte skall medräknas i 

avgiftsunderlaget. Regeln har en motsvarighet pa förmiinssidan. I 11 kap. 2 * 
AFL föreskrivs att inkomst från en arbetsgivare som ej har uppgått till 500 kr. 

för är räknat inte är pensionsgrundande inom ATP såsom anställningsin

kornst. 500-kronorsgränsen för avgiftsskyldighet är betingad friimst av 

administrativa hänsyn. Kommitten påpekar att man genom denna belopps

griins undgår kostnader för debitering och uppbörd av en mängd smilavgifter. 

kostnader som ställer sig oproportionerligt höga i förhftllancle till de avgifter 

som skulle kunna tas ut på ersättningar under 500 kr. Beloppsgränsen har 

också den fördelen att de som endast i ringa omfattning anlitar avlönad 

arbetskraft inte blir avgiftsskyldiga. 

Kornmitten avvisar tanken p[1 att slopa beloppsgränscn med hänvisning till 
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att en sådan åtgärd skulle innebära en kraftig utökning av antalet 

avgiftspliktiga arbetsgivare och föranleda stegrade administrationskostna

der. Kommitten har däremot övervägt om clt'l med hiinsyn till penningvär

desutvecklingen m. m. kan finnas skäl att hiija beloppsgriinsen. Även en 

sådan åtgärd avvisas dock av kommitten. eftersom den enligt kommitten 

torde fä åtföljas av en motsvarande höjning av beloppsgränscn p."1 

förmänssidan. 

Kommitten framh{1ller att egenavgifterna och arhetsgivaravgifterna hör 

beräknas efter likartade bestiimmelser. Enligt gällande regler tas egenavgif

terna till socialförsäkringen ut på försäkrad~ inkomst av annat förvärvsarbete 

än anställning. Kommitten anser att denna bestämning hiir vara avgörande 

även i framtiden. I syfte att ästadkomma att egenavgifterna beräknas på ett 

och samma underlag föreslår kommitten att underlaget skall utgöras av siidan 

inkomst av annat förviirvsarbetc som avses i 11 kap. 3 ~ AFL. Egenavgifterna 

skulle sålunda komma att beriiknas p[i inkomst av hiir i riket bedriven rörelse. 

på inkomst av här belägen jordbruksfastighet som brukas av den försäkrade 

samt pii ersättning i pengar eller naturafiirmiiner for arbete för annans 

räkning. allt under förutsättning att inkomsten inte är att hiinföra till inkomst 

av anställning. I fråga om ettvart av dessa inkomstslag bör enligt kommitten 

gälla att avgiftsskyldighet inträder endast om inkomsten överstiger 500 

kr. 

2 Undantagande från ATP 

försäkrad kan anmäla undantagande från ATP siivitt avser inkomst av 

annat förvärvsarbete än anställning. Undantagande! giiller då all sådan 

inkomst och avser såväl ATP som sjukpenningförsäkringen. Anmälan om 

undantagande kan återkallas med verkan från nästa ärsskifte; dock skall 

undantagandet gälla minst fem år. 

Kommitten finner. mot bakgrund av hl. a. äldersfördelningcn inom den 

grupp av försäkrade som är undantagna från ATP och det förhållandevis 

ringa antalet försäkrade som varje år anmäler s[1dant undantagande, att 

undantagandeinstitutet i stor utsträckning har spelat ut sin roll. Med hiinsyn 

härtill och med beaktande av undantagandcts verkan för den försäkrade 

särskilt då det gäller rätten till pensionstillskott och anslutning till arbets

skadeförsäkringen föreslår kommitten att möjligheten att vara undantagen 

frän ATP skall upphöra. En tidigare gjord anmälan om undantagande skall 

sålunda enligt förslaget i princip inte gälla efter nämnda tidpunkt. 

Kommitten anser emellertid att man inte generellt för alla kategorier 

försäkrade kan avskaffa möjligheten att vara undantagen. Försäkrade som 

har kort tid kvar till den allmänna pensionsåldern och som vid elen föreslagna 

tidpunkten för ikraftträdande inte ens kan förv~irva de tre poiingår som krävs 

för rätt till ålderspension från ATP bör enligt kommitten fä viilja mellan att 

träda in i systemet och att stå kvar i undantagandet. Kommitten stannar för 
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att föreslå att försäkrade som iir födda år 1923 eller tidigare och som stiir 

utanför ATP skall beredas tillfälle att iivcn i fortsiittningen omfattas av 

bestämmelserna om undantagande. Alla de verkningar som nu är knutna till 

ett undantagande bör enligt kommitten ocks{1 i fortsättningen gälla för 

försäkrad som är född är 1923 eller tidigare. Sådan försäkrad som väljer att 

alltjämt vara undantagen föreslås hli helt befriad från såväl ATP- som 

arbetsskadeförsiikringsavgift och bör enligt kommitten även - liksom hittills 

- erlägga reducerad sjukförsäkringsavgift. 

För att mildra konsekvenserna av en obligatorisk anslutning till ATP för 

försiikradc som är födda år 1924 eller senare föreslår kommitten att ett 

tidigare undantagande inte liingre skall medföra någon ökning av antalet 

poäng[1r (30) som erfordras för full pension. Detta föreslås gälla även 

bctriiffande försäkrade i berörda åldrar som tidigare har återkallat anmälan 

om undantagande. Genom den föreslagna lindringen får enligt kommitten de 

som sålunda avse~ bli obligatoriskt anslutna till ATP en rimlig möjlighet att 

bygga upp ett pensionsskydd. De har också möjlighet att - om de har god 

hälsa - få sjukpenning utan karens eller med kortare karenstid än 93 

dagar. 

I fråga om försäkrad som är eller har varit undantagen från ATP skall vid 

bedömningen av rätten till pensionstillskott hänsyn tas till den ATP som 

skulle ha utgått om undantagande inte hade ägt rum. Kommitten föreslår inte 

någon ändring härvidlag. 

Kommitten erinrar om att ifrågavarande regel syftar till att åstadkomma 

rättvisa på förevarande omrade mellan å ena sidan den som har valt att stå 

utanför ATP och å andra sidan den som har varit ansluten -obligatoriskt eller 

frivilligt - till försäkringen. Den senare erlägger avgifter och förvärvar ATP 

mot vilken pensionstillskottet räknas av. Skulle man inom pensionstillskot

tens ram garantera de som har valt att stå utanför ATP en viss miniminivå 

skulle, framhåller kommitten, den som har varit med i försäkringen kunna 

erfara att hans avgiftsinbetalning har varit till ingen eller ringa nytta. 

Kommitten säger sig vara medveten om att det föreligger fall där 

försäkrads pensionssituation på grund av undantagande har blivit mindre 

tillfredsställande. Kommitten har bl. a. därför övervägt en konstruktion med 

avgiftsinbetalning i efterhand. En sådan lösning har emellertid enligt 

kommitten visat sig behäftad med betydande svårigheter. Sålunda uppkom

mer t. ex. fråga om vilken hänsyn som skall tas till räntefaktorn, om man kan 

kräva avgiftsbetalning i efterhand av änkor eller invalider och hur man skall 

förfara för att kunna beakta det förhållandet att avgiften är avdragsgill vid 

inkomsttaxeringen. Även om dessa frågor skulle kunna lösas vill kommitten 

inte förorda en sadan konstruktion eftersom den skulle gynna dem som har 

ekonomiska möjligheter att erlägga avgifter retroaktivt medan andra, som 

kanske bättre skulle behöva en förhöjning av sin pension, ofta inte skulle ha 

råd att betala dessa retroaktiva avgifter. 
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3 Övre gränsen för beräkning av pensionsgrundande inkomst inom 
ATP 

Den pensionsgrundande inkomsten inom ATP mots\'arar summan av den 

försäkrades inkomster av anställning och annat förvärvsarbete i den miin 

summan överstiger det vid ;hets ingång gällande basbeloppet (16 ]()()kr. är 

1981). Maximigränsen eller det s. k. beloppstaket för bcriikning av den 

pcnsionsgrundande inkomsten utgör 7,5 gfinger det n:imnda basbeloppet. 

således 120 750 kr. år 1981. 

Kommitten har behandlat frågan om nuvarande övre griins för beriikning 

av pensionsgrundande inkomst fortfarande är riktigt avvägd eller om den bör 

höjas med hänsyn till utvecklingen sedan ATP:s tillkomst. 

Inledningsvis konstaterar kommitten att antalet försäkrade med maximal 

pensionspoäng { 6,5) i förhållande till samtliga förs~ikrade med pensionsgrun

dande inkomst ökat från 3.1 %, år 1960 till 8.1 % år 1975. Kommitten har för 

ar 1975 beräknat att beloppstaket' för att proportionen mellan inkomster 

ovanför och under taket skulle ha varit samma som år 1960 då ATP trädde i 

kraft, torde ha legat vid omkring 8,6 basbelopp. 

Kommitten finner det vara synnerligen vanskligt att med utgångspunkt i de 

senaste årens utveckling dra några säkra slutsatser om den framtida 

inkomstutvecklingen. Kommitten framhåller att prognoserna också är 

beroende av i vilka former standardökningen fortsättningsvis kommer att ta 

sig uttryck. Förkortad arbetstid, en ytterligare semestervecka. ökad benä

genhet att ta ut eventuella förbättringar i annat än pengar är faktorer som 

tillsammans med frågan om fortsatt låglönesatsning försvårar bedömningen 

av den framtida inkomstutvecklingen. Kommitten har emellertid försökt att 

beräkna på vilken nivå beloppstaket skulle ligga vid olika antaganden om 

realinkomstutveckling för berörda inkomstgrupper under tidsperioden fram 

till år 1990 om proportionen mellan inkomster ovanför och under belopps

taket skall vara densamma som vid ATP:s tillkomst år 1960. 

Beräkningarna visar enligt kommitten att avvikelserna jämfört med år 

1960 inte är särskilt betydande. Kommitten framhåller att smärre justeringar 

uppåt av beloppstaket synes mindre väl motiverade med hänsyn till 

återverkningarna på kompletterande pensionsordningar samt problemati

ken med övergångsbestämmelser. Härtill kommer enligt kommitten att 

frågan om en höjning av heloppstaket inte bör ses helt isolerad från åtgärder 

som vidtas i övrigt för att garantera en viss pensionsstandard i vid mening. 

Mot bakgrund av att kommitten inte finner det möjligt att i rådande 

ekonomiska läge föreslå några förbättringar av grundstödet till pensionärer

na lägger därför kommitten nu inte heller fram förslag om höjning av 

beloppstaket. 
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Bilaga 3 

Sammanställning av remissyttrandena såvitt avser frågor om enhet
ligare avgiftsregler, undantagande från ATP och övre gränsen för 
beräkning av pensionsgrundande inkomst inom ATP 

I Enhetligare avgiftsregler 

Kommittens målsättning att söka åstadkomma enhetligare och enklare 

regler för avgiftsberäkningcn vinner allmän anslutning hos remissinstanscr

na. Arbetsgivarorganisationerna understryker behovet av förenklade regler 

med hänvisning främst till den tidsåtgiing och de administrationskostnader 

som nuvarande system medför för arbetsgivarna. De administrativa myndig

heterna framhåller betydelsen av förenklingar i avgiftsreglerna från rationa

liserings-, kontroll- och informationssynpunkt. Flertalet remissinstanser som 

yttrar sig i frågan anser också att kommittens förslag inncbiir betydande 

administrativa fördelar. 

Kommittens förslag om avskaffande av has be 1 o p p s - och m ax i m e -

r i n g s r e g 1 er n a vid beräkning av ATP-avgiften tas upp av många 

remissinstanser. N aekdelarna med nuvarande tidsredovisning vitsordas 

allmänt. Från flera håll framhålls det önskvärda i en övergäng till ett system 

som gör tidsredovisningen obehövlig. Kommittens förslag får stöd av bl. a. 

kammarrätten i Jönköping, riksrevisionsverket, kulturrådet. länsstyrelserna i 

Stockholms, Östergötlands, Skaraborgs och Örebro län. S1·enska kommun

förbundet, LO, Försäkringskasseförbundet och Konstnärliga och litterära 

yrkesutövares samarbetsnämnd. 

Rik5försiikringsverket finner det med hänsyn till arbetsgivaravgifternas 

kollektiva natur fullt naturligt att ATP-avgiften i likhet med övriga avgifter 

tas ut på utbetalda bruttoersättningar oberoende av de mot avgifterna 

svarande förmånerna. Verket ifragasätter dock om egenföretagarna. vilkas 

avgifter är individuella, skall avkrävas ATP-avgifter som inte svarar mot 

pensionsförmåner. Verket påpekar emellertid att en ordning motsvarande 

den ifrågasatta gäller inom sjukförsäkringen. Landsting4örbundet anser en 

förenkling av reglerna för beräkning av ATP-avgift synnerligen önskvärd. 

Om kommittens förslag skall genomföras förutsätter emellertid förbundet att 

reglerna omarbetas så att en utjämning av kostnaderna sker mellan olika 

arbetsgivargrupper eller att landstingen på annat sätt ges kompensation för 

de höjda kostnaderna. Lantbrukarnas riksförbund anser det inte rimligt att 

de av kommitten föreslagna åtgärderna vidtas utan hänsyn till fördelnings

effekterna. Förslaget bör därför enligt riksförbundet inte genomföras såvida 

inte kompensation för den ökade avgiftsbelastningcn kan ges genom 

justering av skatteskalor eller på annat sätt. TCO accepterar kommittens 

förslag under förutsättning att taket på förmånssidan inom ATP höjs till 

minst tio basbelopp. 

Försäkringsinspektionen och Svenska Personal-Pensionskassan tillstyrker 



Prop. 1980/81:178 117 

att basbeloppsavdraget slopas men förordar ett avgiftstak utan anknytning 

till den arbetade tiden under året. För ett bibehållande av avgiftstaket uttalar 

sig även SAF. Sveriges hantverks- och ind11slriorganisa1ion, Sveriges induslri

förbund . .'frenska försiikringsholags rik.lförbund, Föreningen Auktoriserade 

Revisorer och Sveriges advokacsamfund. Som skäl anges att det framstår som 

principiellt felaktigt att i ett försäkringssystem av ATP:s natur ta ut avgifter 

på löner och inkomster över den gräns som gäller på förmånssidan. SAF 

framhåller bl. a. att betydande premier erläggs till kompletterande pensions

system på löne- och inkomstdelar över sju och ett halvt basbelopp. Enligt 

föreningen måste ett samordnat ställningstagande till avgiftstak och förmåns

tak inorn ATP anses naturligt. Liknande synpunkter anförs av hl. a. 

SACO!SR. som avstyrker kommittens förslag så länge förmånstaket 

bibehålls. 
Förslaget om ändrade regler för beräkning av ATP-avgiften avstyrks på 

liknande grunder iiven av Svensk industriförening, Svenska företagare.i· 

riksförbund. Folksam och Kooperationens pensionsans1a/1. 

Det övervägande antalet remissinstanser som yttrar sig över kommittens 

förslag om en gemensam övre å Ide r s g r än s för uttag av avgifter 

tillstyrker förslaget eller lämnar det utan erinran. Statskontoret och 

riksre1,isionsverke1 förordar från administrativ synpunkt ett borttagande av 

samtliga åldersgränser. 

Även förslaget om avskaffande av byggnad s f o r s k n i n g sav gifte n 

godtas av remissinstanserna. S1a1e11s råd för byggmuh,forskning framhåller 

dock att något beslut inte kan fattas i fd1gan förrän ett alternativt 

finansieringssystem har utformats. 

Kommittens förslag om viss utvidgning av upp d r ags givares 

avgift s sk y 1 d i g h e t godtas av samtliga remissinstanser som särskilt 

behandlar denna fråga. 

Flera remissinstanser tar upp frågan om den allmiinna n ed r c h e 1 opp s -

gränsen för avgifts sky Id i g het . Kammarriitlen i Jönköping anser 

att ytterligare administrativa förenklingar skulle kunna uppnås om nuvaran

de 500-kronorsgräns höjdes till exempelvis 1 000 kr. En motsvarande höjning 

på förmånssidan torde enligt kammarrätten inte medföra några olägenht'!er 

av större betydelse för de förmånsberättigade. Riksförsiikringsverkel erinrar 

om att nuvarande regler innebär att arbetstagare eller uppdragstagare. som 

har flera inkomster vilka var och en understiger 500 kr. men sammanlagt 

uppgår till nämnda belopp. debiteras egenavgifter. Denna debitering medför 

administrativa kostnader som enligt verket inte står i rimlig proportion till de 

avgifter som flyter in. Verket föreslår därför att inkomst av anställning eller 

uppdrag under 500 kr. från en och samma arbetsgivare inte heller skall 

föranleda egenavgift. En förändring av denna innebörd förordar även stacens 

kulturråd, TCO och Konstnärliga och li11eriira yrkesutövares samarbets

nämnd. S1atskontoret anser att ett grundavdrag på avgiftsunderlaget motsva

rande t. ex. 113 av basbeloppet bör övervägas. Härigenom skulle man slippa 
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att debitera arbetsgivaravgifter för ca 45 000 arbetsgivare. Enligt riksrevi

sionsverket får man ett administrativt säkrare system än det nuvarande om 

beloppsgränsen utformas så att avgiftsskyldighet inte föreligger för arbets

givare vilken anlitar arbetskraft som sammanlagt under året ersätts med 

mindre än t. ex. 1 000 kr., oavsett om det rör sig om en eller flera 

arbetstagare. Ett sådant system har -framhåller verket - också den fördelen 

att arbetsgivaren vid beräkningen av avgiftsunderlaget inte behöver sortera 

bort några ersättningar. 

Kommittens förslag om ett gem e n samt u n de r 1 ag för be räk -

ni n g av samt 1 i g a egenavgifter i form av inkomst av annat 

förvärvsarbete enligt 11 kap. 3 § AFL berörs av riksförsiikringsverket och 

riksskatteverket. Riksförsäkringsverket anser att förslaget medför adminis

trativa förenklingar men att det samtidigt ökar behovet av en översyn av 

reglerna för pensionsgrundande inkomst. Verket påpekar att en person som 

har inkomst av arbete som portvakt i sitt eget hus inte får tillgodoräkna sig 

inkomsten såsom pensionsgrundande för ATP eftersom den taxeras som 

inkomst av annan fastighet. Inkomsten är däremot sjukpenninggrundande. 

Kommittens förslag innebär att sjukförsäkringsavgift inte längre skall 

påföras i den aktuella situationen. Verket ger även exempel på situationer 

där det motsatta förhållandet råder. Verket föreslår att pensionskommitten 

får i uppdrag att i sitt fortsatta arbete se över reglerna för pensionsgrundande 

inkomst inom ATP. Liknande påpekanden görs av riksskatteverket, som 

anser att en samordning mellan bestämmelserna om pensionsgrundande 

inkomst och sjukpenninggrundande inkomst är önskvärd. 
Kommittens förslag att föra samman avgiftsbestämmelserna i en gemen -

sam 1 ag tillstyrks eller lämnas utan erinran av remissinstanserna. 

2 Undantagande från ATP 

Kommittens förslag om avskaffande av möjligheten att anmäla undanta

gande från ATP får uttryckligt stöd av bl. a. länsstyrelserna i Skaraborgs och 

Örebro län, Svenska kommunförbundet, TCO, LO, Sveriges hantverks- och 

industriorganisation, Försäkringskasseförbundet, Folksam och Kooperatio

nens pensionsanstalt. Försäkringskasseförbundet anser att reglerna om 

undantagande från ATP nu har spelat ut sin roll och framhåller även de 

negativa konsekvenser som ett undantagande medför bl. a. för skyddet från 

arbetsskadeförsäkringen och rätten till pensionstillskott. Svenska kommun

förbundet understryker angelägenheten av att de som enligt kommittens 

förslag också i fortsättningen skall ha möjlighet att stå utanför ATP upplyses 

om konsekvenserna av undantagandet genom en effektiv information. 

Kommittens förslag biträds även av Lantbrukarnas riksförbund, som 

emellertid anser att bestämmelserna om ökning i vissa fall av det antal 

poängår som erfordras för full ATP-pension bör slopas beträffande samtliga 

försäkrade som återkallar eller tidigare har återkallat en anmälan om 
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undantagande. Rik5försäkringsverket ifrågasätter om inte reglerna för 

omdehitering av tilläggspensionsavgiften bör avskaffas samtidigt med 

reglerna om undantagande. 

För ett hibehållandc av nuvarande regler om undantagande från ATP 

uttalar sig SA COISR och SA F. SACO/SR framhåller att det fortfarande finns 

stora grupper statspensionärer med låg pensionsålder, t. ex. regementsoffi

cerare, vilka efter pensionsavgången många gånger har inkomst av annat 

förvärvsarbete än anställning. Saknas möjlighet att anmäla undantagande 

från ATP kan ATP-avgifter komma att få erläggas utan att detta leder till 

någon förhöjning av bruttopensionsnivån. Statens avtalsverk anser att 

fortsatt möjlighet till undantagande för försäkrade med bruttosamordnade 

pensionsförmaner bör övervägas. SAF menar att valfrihet bör föreligga för 

dem som har sådana inkomstförhållanden att ett undantagande kan ha 

betydelse. Den fasta kopplingen mellan arbetsskadeförsäkringen och ATP 

far enligt föreningen inte vara avgörande för frågans slutliga bedömning, inte 

heller den omständigheten att färre än tidigare väljer att vara undantagna. 

Med SAF instämmer i denna del Sveriges industri[ örbund och Svenska 

företagares riksförbund. 

Vissa remissinstanser tar upp frågan om rätt till pensionstillskott för dem 

som har varit undantagna från ATP. Lantbrukarnas riksförbund påpekar att 

majoriteten av dem som har begärt undantagande gjorde detta vid en 

tidpunkt då det var omöjligt att förutse införandet av pensionstillskotten. 

Enligt riksförbundet hör syftet med pensionstillskotten, nämligen att säkra 

en rimlig minimistandard för försäkrade med enbart folkpension, gälla även 

för dem som har anmält undantagande från ATP. Riksförbundet anser 

därför att bestämmelserna om undantagandets verkan på rätten till 

pcnsionstillskott bör slopas. Kommunernas pensionsanstalt beklagar att 
kommitten inte har kunnat finna någon godtagbar lösning på frågan om rätt 

till pensionstillskott vid undantagande. Länsstyrelsen i Skaraborgs län, 

Svenska kommunförbwzdet och Landstingsförbundet anser att frågan bör 

prövas ytterligare. 

3 Övre gräns för beräkning av pensionsgrundande inkomst inom 
ATP 

Frågan om avvägningen av den övre gränsen för beräkning av pensions

grundandc inkomst inom ATP berörs av flera remissinstanser. TCO anser att 

nuvarande tak vid sju och ett halvt basbelopp bör höjas till minst tio 

basbelopp. En höjning av taket förordar även kammarrätten i Jönköping, 

Sveriges folkpensionärers riksförbund, Folksam och Kooperationens pen

sionsanstalt. Riksförsäkringsverket och Kommunernas pensionsanstalt fram

håller att det är angeläget att ATP-systemet inte urholkas och understryker 

därför behovet av den aviserade fortsatta utredningen av frågan om en 

höjning av taket. Enligt statskontoret skulle en höjning av taket till t. ex. tio 
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basbelopp vara värdefull fr[in knntrollsynpunkt om förslaget om borttagande 

av motsvarande tak vid heräkningen av ATP-avgift genomförs. Sveriges 

han11wks- och industriorganisation anser att en höjning av förmånstaket 

maste bli en naturlig följd av det föreslagna borttagandet av avgiftstaket. 

LO anser att stor restriktivitet hör iakttas när det gäller att höja taket. 

Först sedan de stora löntagargrupperna kommer upp i inkomstlägen som 

motsvarar heloppsgränsen kan enligt LO en justering vara motiverad. LO 

framhåller att den förordade restriktiviteten emellertid kan tolkas som ett 

medgivande att heloppstaket höjs till maximalt nio basbelopp. 

Svenska Perso11a/-Pensio11sk11ssw1 framhåller att det överviigande flertalet 

försiikrade med inkomster överstigande taket genom kollektivavtal har 

tillförsäkrats pension på överskjutande inkomstdelar. Den nuvarande 

fördelningen mellan lagstadgade. avtalsreglerade och helt frivilliga trygg

hctsanordningar fungerar enligt Svenska Personal-Pensionskassan bra såväl 

administrativt som funktionellt. Svenska Personal-Pensionskassan anser 

iiven att ett avskaffande av möjligheten att anmäla undantagande från ATP 

utgör ett skäl mot en höjning av taket. 
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Bilaga 4 

Det remitterade förslaget 

I l<'örslag till 
Lag om socialavgifter 

Härigenom föreskrivs följande. 

I kap. Inledning 

I § I denna lag ges bestämmelser om avgifter för finansiering av den 

allmänna försiikringen och vissa andra sociala ändamål. 

2 § Avgifterna skall betalas av arhetsgivare samt av den som är försäkrad 

enligt lagen ( 1962:381) om allmän försäkring och har inkomst av annat 

förvärvsarbete som avses i 3 kap. 2 § eller 11 kap. 3 § nämnda lag. 

Vid tillämpning av denna lag skall den som har utgett sådant bidrag som 

avses i 11 kap. 2 §första stycket m) lagen om allmän försäkring anses som 

arbetsgivare. 

2 kap. Arbetsgivaravgifter 

1 § En arbetsgivare skall på det avgiftsunderlag som anges i 3--5 §§ för varje 

år betala 

I. sjukförsiikringsai•gift med 10,50 procent, 
2. folkpensionsavgift med 8,40 procent, 

3. tilliiggspensionsavgift efter den procentsats som anges i särskild lag, 
4. delpensionsa1•gifi med 0,50 procent, 

5. barnomsorgsal'gift med 2,20 procent, 

6. arbetsskadeal'gift efter den procentsats som anges i särskild lag, 
7. arbetslöshetsavgift med 0,40 procent. 

8. arbetarskyddsai•gift med 0.155 procent, 

9. arbetsmarknadsutbildningsavgift med 0,40 procent. 

10. v1u:enutbildningsai•gift med 0,25 procent samt 

11. lönegarantiavgift med 0,20 procent. 

Staten betalar inte arhetsskadcavgift. 

2 § En arbetsgivare som sysselsätter sjömän skall även betala sjömampen, 

sionsavgift med 0,80 procent. 

I fråga om sjömän skall sjukförsäkringsavgift och folkpensionsavgift 

beräknas efter de procentsatser som regeringen eller, efter regeringens 

bemyndigande, riksförsäkringsverket årligen fastställer. Procentsatserna 
skall utgöra den andel av de i 1 § angivna procentsatserna som svarar mot 
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förhållandet mellan antalet svenska sjömän och hela antalet sjömän på 

svenska handelsfartyg i medeltal för den 31 oktober de tre ar som närmast 

föregått det år då procentsatserna fastställs. Hänsyn skall därvid inte tas till 

fartyg med en bruttodräktighet understigande trehundra registerton. Pro

centsatserna beräknas med två decimaler. 

Med sjöman avses i denna lag den som skall betala sjömansskatt enligt l § 1 

mom. första stycket lagen (1958:295) om sjömansskatt. 

3 § Underlag för beräkning av avgifterna är summan av vad arbetsgivaren 

under året har utgett som lön i pengar eller naturaförmåner i form av kost, 

bostad eller bil eller, i fall som avses i 3 kap. 2 § andra stycket lagen 
(1962:381) om allmän försäkring. annan ersättning för utfört arbete. 

Den som har utgett ett bidrag som avses i 11 kap. 2 §första stycket m) lagen 

om allmän försäkring skall betala tilläggspensionsavgift som om bidraget 

hade utgjort lön från honom som arbetsgivare. 

4 § Vid bestämmande av avgiftsunderlaget skall bortses från 

l. ersättning som under året understiger 500 ·kt. för en arbetstagare. 

2. ersättning till arbetstagare som vid årets ingång fyllt 65 år, 

3. ersättning till arbetstagare vid sjukdom eller ledighet för vård av barn 
eller med anledning av barns födelse, till den del ersättningen motsvarar 
sjukpenning eller föräldrapenning som arbetsgivare får uppbära enligt 3 kap. 

16 § eller 4 kap. 20 § lagen (1962:381) om allmän försäkring, 
4. uppdragsersättning för vilken bevillningsavgift har erlagts enligt Jagen 

(1908: 128) om bevillningsavgifter för särskilda förmåner och rättigheter, 

5. ersättning som en arbetsgivare utgett till barn för arbete i hans 
förvärvsverksamhet, i de fall avdrag för ersättningen inte får göras vid 

inkomsttaxeringen, 
6. ersättning till den del denna motsvarar kostnader i arbetet som 

arbetstagare haft att täcka med ersättningen, i den mån riksförsäkringsverket 

medger detta, samt 
7. ersättning för tjänstgöring i verkskydd enligt 47 § tredje stycket 

civilförsvarslagen (1960:74), i den mån ersättningen utgör eller motsvarar 

dagpenning. 

Medgivande enligt första stycket 6 får lämnas endast om kostnaderna 

beräknas uppgå till minst en tiondel av ersättningen· samt får avse 

arbetstagare i viss verksamhet eller, efter framställning av arbetsgivaren, viss 

eller vissa arbetstagare. 
I fråga om inkomst från fåmansföretag skall föreskrifterna i punkt 13 av 

anvisningarna till 32 § kommunalskattelagen (1928:370) tillämpas vid 

bestämmande av avgiftsunderlaget. 

5 § Vid bestämmande av underlaget för:beräkning av tilläggspensionsavgift 

skall bortses från ersättningar som inte räknas som inkomst av anställning 
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enligt 11 kap. 2 § tredje eller fjiirde stycket lagen (1962:381) om allmän 

försäkring. Vidare skall bortses fran ersättningar till arbetstagare som inte är 

svenska medborgare och som inte heller är bosatta hiir. då ersättningarna 

avser arbete utom riket. 

Vid bestämmande av underlaget för beräkning av annan avgift än 

tilläggspensionsavgift skall bortses från ersättningar till arbetstagare som inte 

varit försäkrade enligt lagen (1976:380) om arbetsskadeförsäkring. I fråga 

om arbete som har utförts för annans räkning utan att anställning förelegat 

skall vid beräkningen bortses fdtn ersättningar till personer som varit bosatta 

utomlands och även utfört arbetet utom riket. 

3 kap. Egenavgifter 

I § En försäkrad som avses i I kap. 2 §skall på det avgiftsunderlag som anges 

i 3-5 *~ för varje år betala 

1. sjukförsäkringsm·gift, 

2. folkpensionsavg1ft, 

3. tdläggspensionsm-pft, 

4. de/pensionsavgift, 

5. barnomsorgsavgift samt 

6. arbetsskadeavgift. 

I fråga om avgiftssatserna gäller vad som föreskrivits i 2 kap. 1 §. 

2 § En försäkrad för vilken sjukpenningförsäkringen enligt 3 kap. 11 §lagen 

(1962:381) om allmän försäkring gäller med karenstid skall dock betala 

sjukförsäkringsavgift efter den procentsats som regeringen eller, efter 

regeringens bemyndigande. riksförsäkringsverket fastställer med hänsyn till 

den inverkan karenstiden bedöms få på försäkringens utgifter. 

3 § Egenavgifter beräknas inte för år efter det då den försäkrade fyllt 65 
år. 

Andra avgifter än tilläggspensionsavgift betalas inte av den som vid 

utgången av inkomståret ej var inskriven hos allmän försäkringskassa. 

Sådana avgifter betalas ej heller av den som för någon del av samma år 

uppburit hel förtidspension enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring 

eller för hela året upphurit hel ålderspension enligt nämnda Jag. 

Tilläggspensionsavgift betalas inte för år före det då den försäkrade fyllt 16 

år eller för det år då den försäkrade avlidit. Sådan avgift betalas ej heller då 

den försäkrade för hela året uppburit hel ålderspension enligt lagen om 

allmän försäkring. 

Avgift betalas inte då avgiftsunderlaget understiger 500 kr. 

4 § Underlaget för beräkning av avgift enligt 1 § 1, 5 och 6 utgörs av inkomst 
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av annat förvärvsarbete som avses i 3 kap. 2 §lagen (1962:381) om allmän 

försäkring. 

Underlaget för beräkning av avgift enligt 1 ~ 2--4 utgörs av inkomst av 

annat förvärvsarbete som avses i 11 kap. 3 ~ lagen om allmän försäkring. 

5 § Vid bestämmande av avgiftsunderlaget skall bortses från inkomst som 

avses i 11 kap. 3 § första stycket d) lagen (1962:381) om allmän försäk

ring. 

Vid beräkningen av inkomst av annat förvärvsarbete gäller i tillämpliga 

delar bestämmelserna i 11 kap. 4 S lagen om allmän försäkring. 

4 kap. Fördelning av influtna a,·gifter 

1 § Sjukförsäkringsavgifter används. i den män kostnaderna inte skall täckas 

med statsbidrag enligt 19 kap. 2 §lagen ( 1962:381) om allmän fiirsiikring. för 

att täcka 

1. kostnader för sjukförsiikringsförmåncr enligt lagen om allmän försäk

ring, 

2. kostnader enligt lagen (1974:525) om ersiittning för viss födelsekon

trollerande verksamhet m. m .. 

3. den allmänna försäkringens kostnader för förmåner enligt lagen 

(1981:49) om begränsning av läkemedelskostnader. m. m .. 

4. centrala studiestödsnämndens kostnader med anledning av att sådana 

återbetalningspliktiga studiemedel som belöper på en studerandes sjukpe

riod enligt studiestödslagen (1973:349) inte skall äterbetalas, 

5. förvaltningskostnader för de allmänna försäkringskassorna. 

För reglering av över- och underskott finns en fond, benämnd allmänna 

sjukförsäkringsfonden. Grunderna för överföring av medel till och frän 

fonden fastställs av regeringen. 

2 § Folkpensionsavgifter förs till staten som bidrag till finansieringen av 

folkpensioneringen enligt lagen ( 1962:381) om allmän försäkring. 

3 § Tilläggspensionsavgifter förs till en fond, benämnd allmänna pensions

fonden, med vars tillgångar kostnaderna för försäkringen för tilläggspension 

enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall täckas. Fonden förvaltas 

enligt grunder som riksdagen fastställer särskilt. 

4 § Delpensionsavgifter förs till en fond, benämnd de/pensionsfonden, med 

vars tillgångar kostnaderna för pensioner enligt lagen (1979:84) om 

delpensionsförsäkring och motsvarande äldre bestämmelser skall täckas. 

Fonden förvaltas enligt grunder som riksdagen fastställer särskilt. 
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5 § Barnomsorgsavgifter förs till staten för finansiering av statsbidrag till 

förskole- och fritidshcmsvcrksamhet inom kommunernas barnomsorg. 

6 § Arbetsskadeavgifter förs till en fond, beniimnd arhets.l'kadefonden, med 

vars tillgångar kostnaderna för ersättningar enligt lagen (1976:380) om 

arbetsskadeförsäkring och motsvarande äldre bestämmelser skall täckas. 

Fonden förvaltas enligt grunder som riksdagen fastställer siirskilt. 

7 § Arbetslöshetsavgifter förs till en fond. beniimnd arhets/öshetsj(mdt:n, 

vars tillgångar används för finansiering av ersättningar enligt lagen 

(1973:370) om arbetslöshetsförsäkring och lagen (1973:371) om kontant 

arbetsmarknadsstöd. 

8 § Av influtna arbetarskyd<lsavgiftcr förs 16.5 procent till staten som bidrag 

till kostnader för arbetarskyddsstyrelsens och yrkesinspektionens verksam

het. 
Återstoden av influtna arbetarskyddsavgifter förs till en fond, benämnd 

arbetarskydd~fonden, vars tillgångar skall utgöra bidrag till 

1. kostnader i övrigt för forskning och utveckling samt utbildning och 

information beträffande arbetarskydd, 

2. kostnader för forskning och utveckling samt utbildning och information 

beträffande medbestämmande i arbetslivet och arbetslivsfrågor i övrigt, 

3. kostnader för skyddsarbete som utförs av skyddsombud som har utsetts 

enligt 6 kap. 2 *tredje stycket arbetsmiljölagen (1977:1160), 

4. kostnader för utbildning av styrelserepresentanter för de anställda. 

9 § Arbetsmarknadsutbildningsavgifter förs till en fond. benämnd arbets

mµrknads111bildni11g~fonden, vars tillgångar används för finansiering av 

arbetsmarknadsutbildningen. 

10 § Vuxenutbildningsavgifter förs till staten och används för finansiering av 

timstudiestöd, dagstudiestöd och särskilt vuxenstudiestöd enligt stu<liestöds

lagen (1973:349) samt vuxenutbildning enligt bestämmelser som regeringen 

meddelar. 

11 § Lönegarantiavgifter förs till en fond, benämnd lö11egara11tifo11de11, med 

vars tillgångar kostnaderna för ersättningar enligt lagen ( 1970:741) om statlig 

lönegaranti vid konkurs skall täckas. 

12 § Sjömanspensionsavgifter används för beredande av pension åt sjömän 

vilka som manskap varit för utrikes fart påmönstrade svenskt handelsfartyg. 

Riksdagen fastställer särskilt de grunder som skall gälla för användningen av 

sjömanspensionsavgifter. 
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J3 § Fonder som avses i detta kapitel förvaltas. i den miin ej annat 

föreskrivits. enligt grunder som regeringen faststiiller. 

5 kap. Övriga bestämmelser 

I § Har den som är skyldig att betala annan egenavgift än tilläggspensions

<1vgift avlidit. skall 75 § .1 mom. kommunalskattclagen (1928:370) tillämpas 

beträffande befrielse frtm skyldighet att betala avgiften. 

I fråga om befrielse i vissa fall fr{m skyldighet att betala egenavgift för 

tilläggspension gäller särskilda bestämmelser. 

2 § Har annan arhetsgiv<1re för sjöman än redare fast driftställe i riket bara 

på fartyg, svarar redaren för att arbetsgivaren fullgör sina förpliktelser enligt 

denna lag som om förpliktelserna ålegat redaren själ\'. Har redaren till följd 

härav betalat avgiftsbelopp. fär han fordra tillbaka beloppet av sjömannens 

arbetsgivare. 

3 § Om debitering och uppbörd av avgifter enligt denna lag gäller särskilda 

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

(0000:000) om socialavgifter, m. m. samt i uppbördslagen (1953:272). 

Beträffande besvär över beslut av den lokala skattemyndigheten i fråga om 

fastställande av underlaget för egenavgifter gäller i tillämpliga delar 11 § 

lagen ( 1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt lagen 

(1962:381) om allmän försäkring. 

4 § Regeringen bemyndigas att efter överenskommelse med främmande 

makt meddela föreskrifter om utsträckt tillämpning av denna lag eller om 

undantag i vissa fall från lagens bestämmelser. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982. Genom lagen upphävs 

1. lagen (1961:300) om avgift för sjöfolks pensionering, 

2. lagen (1970:742) om lönegarantiavgift, 

3. lagen (1971:282) om arbetarskyddsavgift, 

4. lagen (1973:372) om arbetsgivaravgift till arbetslöshetsförsäkringen 

och det kontanta arbetsmarknadsstödet, 

5. lagen (I 975:335) om arbetsgivaravgift till arbetsmarknadsutbildning

en, 

6. lagen (I 975:358) om vuxenutbildningsavgift samt 

7. lagen (1981: I 5) om finansiering av statsbidrag till förskole- och 

fritidshemsverksamhet. 

Äldre bestämmelser gäller fortfarande i fråga om avgifter som belöper på 

tid före ikraftträdandet. 

Den för vilken undantagande från försäkringen för tilläggspension gäller 

betalar inte egenavgifter till tilläggspensioncringen och arbetsskadeförsäk-
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ringen. För den som nu sagts beräknas sjukförsäkringsavgiften efter den 

procentsats som regeringen eller. efter regeringens bemyndigande, riksför

säkringsverket fastställer med hänsyn till den inverkan undantagandet 

bedöms få på utgifterna för sjukförsäkringen. 

Förekommer i lag ellt:r annan författning hänvisning till en föreskrift som 

har ersatts av en bestämmelse i denna lag. tillämpas i stället den nya 

bestämmelsen. 
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