Prop. 1981/82: 50
Regeringens proposition
1981/82: 50
om sättet att fastställa basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring, m. m.;
beslutad den 15 oktober 1981.

Regeringen föreslår riksdagen att antaga de förslag som har upptagits i
bifogade utdrag av regeringsprotokoll ovannämnda dag.
På regeringens vägnar
THORBJÖRN FÄLLDIN
KARIN SÖDER

Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås att basbeloppet enligt lagen (1962:381) om allmän
försäkring skall fastställas för år i stället för som nu för månad. Syftet härmed
är att pensioner och andra förmåner som bestäms med ledning av
basbeloppet i fortsättningen skall räknas om med hänsyn till den allmänna
prisutvecklingen endast i januari varje år. Förslaget ingår i det samlade
program för vissa ekonomisk-politiska åtgärder m. m. som regeringen har
föreslagit i propositionen 1981/82:30.
Vidare föreslås följdändringar i andra lagar.
De nya reglerna avses träda i kraft den 1 januari 1982.
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I Förslag till
Lag om ändring i lagen ( 1962:381) om allmän försäkring
I liirigenom föreskrivs att

I kap. h

~

lag~·n

(I %2:381) om allmiin

1

fiirsiikring skall ha nedan angivna lnlelse.
N111·11rn111fr

lydelse

Fiirn-/11gc11 lydd1·c·
kap.

6

~:

Inom den allmiinna för-S:ikringcn skall de beriikningar. som anges i denna
lag. göras med anknytning till ett /las/lelo11p.
13asbcloppet fashtiills av regning-

RasbL·loppet faststiills av regering-

en fiir varje 111ii11w/ oeh utgiir 15 -1110

t'n fiir varje tlr och utgiir 15 -l!Hl

kronor multiplicerat med det tal.

kninor multiplicerat med det tal

(jiimfiirclsL·tal), som angn fiirfoil-

(jiimförelsetal) som anger förfoillan-

landet mellan det allm:inna prisHigct

det mellan dL'I allmiinna prisHigct i

1111dcr andra mii11adc11 före den som

1101'('/llhcr året före del som basbe-

basbeloppet avser och prisl:igL'I i juni

loppet avser och prisHiget i juni ) lJ80.

I 9811. Diirvid skall i enlighL'I med

Diin id skall i enlighL'l med fiireskrif-

fiircskrifter som meddelas av rL'ge-

ter som meddelas av regeringen för

ringen frir tid efter oktober 19XO

tid efter oktober I 9Xll fiiriindring-

föriindringarna i det allmiinna prislii-

arna i det allmiinna prisliiget heriik-

get beriiknas med bnrtseende fr{in

nas med blirtseemk fr{111 indirekta

indirekta skatter, tullar, a1·gifter och

skattt•r. tullar, avgiftcr och iindring-

iindringar i energipriser samt med

ar i energipriser samt med tilliigg för

ti!Ugg fiir subventioner. Basbelop-

sulwentioner. 13asbeloppet avrun-

pet a\Tundas till niirmastc hundratal

das till niirmaste hundratal kn.111or.

kronor.

Ba.1/l(·l1111pe1 jilr ii11drns c11da.1·1 0111
jiimfiirc·/.1·('/a/c1 har ii11dra1s med minst
/rc proce111 scda1111iir111m1.fi'in',i,:än11/c
ii11dri11g 111· hashcl11111w1 gjordes.
I. Denna lag triider i kraft den I januari )lJX2 nch skall tiWimpas fiirsta
g(mgen vid faststiillande av basbL·loppet fiir iir I 9X2. Vid fastsUillande av
basbeloppet fiir {1r l 9X2 r;·1r basbeloppet iindras endast om jiimfiirelsetakt har
iindrats mL·d minst trL' pnicent sedan niirmast föreg~'iende iindring av
basbeloppet gjordes.

2. Förekommer i lag eller annan fi·irfattning en hiinvisning till basbeloppet
för en viss mt1nad som infaller efter ikrafttriidandet. skall hiinvisning:L'n
stiillet avse basbeloppet för det aktuella aret.

1

Lagen omtryckt 1977:630.
lydelse 1980: 11136.

~Senaste
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2 Ftirslag till
Lag om iindring i lagen (1981:692) om ändring i lagen (1962:381)
om allmän försäkring

*

I liirigenom föreskrivs att 12 kap. 2
lagen ( 1962:381) om allmiin
försiikring i den lydelse paragrafen har erhttllit genom lagen ( 19,'\I :692) om

iindring i niimnda lag skall ha nt•dan angivna lydelse.

Nui.·amndc lydelse

1-"iireslagrn lrdelse
12 kap.

H
Alderspension utgör. diir ej annat

Alderspension utgör. diir ej annat

fiiljer av andra och tredje styckena

följer av andra och tredje styckena

samt 3 nch 4 **·för ;lr riiknat sextio

samt 3 och 4 **· för :ir riiknat sextio

procent av produ ktcn av basbdoppcl

procent av produkten av del hashe-

.fiir den 1111l11ad. fiir l'i!ken pension
skall he1alas och medeltalet av de

lopp som har jäs/.l'fii/11s för lire/ och

pensionsp11iing som tillgodoriiknats

tillgodoriiknats dt•n försäkrade eller.

den försiikrade eller. om pensions-

om pensinnspoiing tillgodoriiknats

medeltalet av de pensionspoiing som

poiing tillg11dnriiknats honom fiir

honom för mer iin femton :ir. medel-

mer iin femton {1r. medeltalet av de

talet av de femton högsta poiingta-

femll)n hiigsta pniingtalen. 1lar pen-

len. Har pensionspoiing tillgodoriik-

sionspniing tillgodoriiknats den för-

nats den försiikrade för mindre iin

siikrade för mindre iin trettio ;'tr.

trettio är. skall hänsyn tas endast till

skall hiinsyn tas endast till så stor del

s{1 stor

<n' niimnda produkt som svarar mot

svarar mot fiirhMlandet mellan det

förhiillandet mcll;in dl'! antal ;)r. för

antal tir. fiir vilka pensionspoiing

vilka pensinnspoiing tillgodoriiknats
honom. och talet trettio.

tillgodoriiknats honom. och talet
trettio.
~första stycket pt1 grund av underlt1ten

Har pensionspoiing enligt 11 kap.

(i

eld av niimnda produkt som

avgiftsbetalning inte tillgodoriiknats den försiikrade. skall hans älderspension utgöra sextio procent av s;i stpr del av den i första stycket angivna
produkten. som svarar mot fi.irli:'illandet mellan det antal år. dock högst
trettio. för vilka pensionspoiing tillgodoriiknats den försiikrade. och talet
trettio iikat med dt för varje

~ir.

för vilket den försiikrade till följd av

underl{1ten avgiftsbetalning inte tillgodoriiknats pensionspoiing. Vid tilliimpning av vad nu sagts U1r talet trettio ej öka' till mer iin femtio.
Om idderspensionen hiirjar utbetalas tidigare än frfö1 och med den mdnad
varunder den fiirsiikrade fyller sextiofem {ir. skall pensionen minskas med
fem tiondels pnx-cnt fiir varje m{mad. som dt1 pensionen börjar utgi1 tlterstär
till ingt1ngen av den m:inad varunder den försiikrade fyller sextillfem iir. Om
pensionen börjar utgi1 senare iin fr:ln och med sistniimnda månad. ökas
pL·nsionL·n med sex tiondels procent för varje m:'inad. som dä pensionen
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N111·arc1111/e lvdclse

4
Föreslagen lydelse

börjar utgå förflutit från ing<1ngen av den månad varunder den försäkrade
uppnadde nämnda f1ldcr: härvid för hänsyn dock ej tas till tid efter ingången
av den månad, då den försäkrade fyllt sjuttio år, och ej heller till tid, då den
försäkrade åtnjutit folkpension eller inte varit berättigad till tilläggspcnsion i
form av åldcrspension.

5
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3 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1964:143) om bidragsförskott

Härigenom föreskrivs att 4 §Jagen ( 1964: 143) om bidragsförskott 1 skall ha
nedan angivna lydelse.
Nuvara11de lydelse

Föreslagen lydelse

4 §2

Bidragsförskott utgör för år räknat fyrtioen procent av det basbelopp som enligt 1 kap. 6 § lagen
( 1962:381) om allmän försäkring har
fastställts för må11ade11 före den som
bidragsförskottet avser.

Bidragsförskott utgör för är räknat fyrtioen procent av det basbelopp som enligt 1 kap. 6 § Jagen
(1962:381) om allmän försäkring har

fastställts för året. För det bidragsförskott som arscr januari mtl11ad
tillämpas dock det basbelopp som
gällde för det föregående året.
Skall bidragsförskott utgå i förhållande till såväl fader som moder eller är
barnet berättigat till barnpcnsion enligt 8 kap. 5 § lagen om allmän
försäkring, utgör dock bidragsförskottet trettioen procent av det basbelopp
som anges i första stycket, i förra fallet i förhållande till varje underhållsskyldig.
Föreligger grundad anledning antaga att fastställt underhållsbidrag betalas
i vederbörlig ordning, utgör bidragsförskottet skillnaden mellan förskottsbelopp enligt första eller andra stycket samt underhållsbidragets belopp.
Om det underhållsbidrag som har blivit fastställt uppenbarligen understiger v::id den underhållsskyldigc bör erlägga i bidrag, lämnas inte bidragsförskott enligt första eller andra stycket med högre belopp än undcrhällsbidraget. I fall som avses i tredje stycket lämnas inget bidragsförskott.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 1982. För det bidragsförskott som
avser januari 1982 tillämpas dock det basbelopp som gällde för december
1981.

1
2

Lagen omtryckt 1976:277.
Senaste lydelse 1981 :396.
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4 Förslag till
Lag om ändring i föräldrabalken
HiirigL'nom föreskrivs att 15 kap. 12 och 19

** föriildrabalkcn

1

skall ha

nedan angivna lydelsL'.
Nu1·am1ufr lydelse

Fiireslagc11 lyddH'
15 kap.
12§

Förviirvar omyndig viirdchandling som avses i 8

*. eller iigcr omyndig

eljest att av annan utfå si1dan viirdehandling. mil den som skall utgiva
handlingen fullgiira sin förpliktelse genom alt i den omyndiges namn
nL'tkitta handlingL'n i iippl'l förvar hos bank. shida ej dL'n omyndige iiger att
sjiilv förvalta handlingL'n. Förpliktelse att utgiva pL'nningbelopp m[1 ock
fullgöras hos bank. tindii att den ej grundas

<'i

nedsatt viirdehandling: och

skola medkn av banken insiittas för den omyndiges riikning enligt vad om
betalning. som uppbiires {1 nedsatt viirdehandling. iir siirskilt stadgat.
Äg~·r ornyndig att av dödsbo utfit

Äger omyndig att av dödsbo utfa

viirdchandling eller penningar p;!

viirdehamlling eller penningar p<i

grund av giftorätt. arv eller testa-

grund av giftoriitt. arv L'ller testa-

mente. vare boutredningsman eller

mente. vare boutrL'dningsman eller

testamentsexekutor pliktig att. s;'l-

testamentsexekutor pliktig att, sii-

framt ej viirdet iir ringa eller överför-

framt ej viirdet iir ringa ellL'r överför-

myndaren eljest medgiver undantag,

myndaren eljest medgivL'r undantag,

neclsiitta viinkhandlingen eller inbetala medkn hos bank enligt vad i

nedsiitta viirdehandlingen eller inbetala medlen hos bank enligt vad i

första styckl't stadgas. Vad nu sagts

första stycket stadgas. Vad nu sagts

om skyldighet all inbdala penning-

om skyldighet att inbetala penning-

medel hos bank skall ock giilla. diir

medel hos bank skall ock giilla. diir

niigon. som hiir i riket driver försiik-

nt1gon, som hiir i rikl'l driver försiik-

ringsriirelse,

ringsrörelsc. skall

skall

utgiva försiik-

utgiva

försiik-

ringshe\opp, som tillkommer omyn-

ringshclopp. som tillkornmL'r omyn-

dig. och fr{1ga e.i iir om försäkrings-

dig. och

belopp. som den omyndige iiger att

belopp. som den omyndige iiger att

sjiilv förvalta. I fr{1ga om pension.

sjiilv förvalta. I fr;'1ga om pension.

fr~1ga

ej iir om fiirsiikrings-

livriinta eller annan pi'l grund av

livriinta eller annan p{1 grund av

försiikring utg;lendL' periodisk fi.ir-

försiikring utgf1endc periodisk fiir-

m{1n giiller att inbetalning.hos bank

m;in giiller att inbetalning hos bank

skall ske i den m;1n förmiinen för

skall ske i den m<'m förmtincn fi.ir

kall'nder;h iiverstign ett

belopp

kalendcr{1r överstiger ett
g~\ngL'r

belopp

motsvarande tv{1 g{rnger det basbe-

motsvarande 1v:1

lopp enligt lagL'n ( 1%2:381) om all-

lopp enligt lagen (1%2:381) nrn all-

I Balken onllrvckt 1'178:853.

det basbe-
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N111·111w1dc lydelse

Fiires/<1g1'11 /nle/se

miin fiirsiikring som gällt l'id ärets

miin försiikring snm giillcr för det

biirja11.

år<'l.

I andra fall iin som avses i andra stycket iige överförmyndaren genom
mt·ddclandc till den som skall utgiva viirdchandling el kr JK~nningar förordna.
att llt'dsiittning eller inbetalning skall ske hos bank.
Den som ncdsiittcr viirdchandling eller inbetalar penningar hos bank enligt
vad i denna paragraf iir stadgat vare pliktig att ofördröjligen underriitta
förmyndaren diirom.

*

19
Förmyndaren iigc t1rligen uppbiira skiiligt arvode för förvaltningen av den
omyndigcs egendom och arbetet med den personliga omvfirdnaden om
myndlingen. Arvoclec bestiimmes av ön:rförmyndan:u med ledning av
grunder som fastsWlles för varje övcrförmyndardiqrikt av vederbörande
kommun.
fiirmyndaren har iiven riitt till ersiittning för de utgifter som varit skiiligcn
pökallade för uppdragets behöriga fullgörande. Beslut hiirom fattas av
iive rflirmyndarcn.
Arvode och ersiittning för utgifter

Arvode och ersiittning för utgifter

skola efter överförmyndarens be-

skola efter iiverförmvndarens be-

stämmande utg<"1 av den ornyndigcs

stiimmande utgil av den omyndiges

medel i den mtm hans bL·riiknadc

medel i den mi1n dennes beriiknade

inkomst det <'tr förmyndaruppdraget

inkomst det är förmyndaruppdraget

avser iiverstigcr ett belopp motsva-

avser överstiger ett belopp motsva-

rande tvi'1 gi1nger det basbelopp

rande tv~1 g{mger det basbelopp

enligt lagen (1%2:381) om allmiin

enligt lagen ( l %2:381) om allmiin

fiirsiikring som g1//lt 1111da ärcts sista
månad. eller om ej siirskilda skiil

försiikring som gäller för det året

föranleda annat. i den m{m den

annat. i den m;in den omyndige har

omyndige har tillgiingar till ett viirde
g~1nger

eller. llm ej särskilda skiil föranleda
tillgimgar till ett viirdc överstigande

niimnda

Tre gfingcr niimncla basbelopp. I

ba>bel\lpp. I övrigt sk~1la arvode och

övrigt skola arvode och crsiittning

ersiittning för utgifter utgivas av

för utgifter utgivas av kommunen.

överstigande /rra

kommunen.
Arvode. varom nu iir sagt. tillkomme ej fader eller moder. som pa grund av
lag iir förmyndare. med mindre överförmyndaren med hiinsyn till siirskilda
omstiindigheter liimnar tillstiind diirtill. Sädan fiirmyndare har riitl till
crsiittning för utgifter endast om dessa hiinföra sig till förvaltningen av den
omyndige> egendom. Arvode oeh ersiittning som nu niimnts skola utg:[1 av
den omyndigcs medel.
Denna lag triider i kraft ckn 1 januari 1982. I frf1ga om arvode oeh
ersiitt ning för förmyndaruppdrag iir 198 l eller tidigare tilliimpas äldre
bestiim me lse r.
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5 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1951:308) om ekonomiska föreningar
Härigenom föreskrivs att 46 § 4 mom. lagen (I 951 :308) om ekonomiska
föreningar skall ha nedan angivna lydelse.

Nunmmde lydelse

Föreslagen lydelse

*

46
4 mom. 1 Minst en revisor skall vara auktoriserad. om

1. tillgängarnas nettoviirde enligt

1. tillgfö1garnas nettovärde enligt

faststiillda balansräkningar för de

fastställda balansräkningar för de

två senaste riikenskaps[ircn översti-

två senaste riikenskapsåren översti-

ger ett gränsbelopp som motsvarar
1 000 g{mger det enligt lagen

ger ett gränsbclopp som motsvarar

(1962:38l) om allmän försiikring

1 000 gånger det basbelopp enligt
lagen (1962:381) om allmän försiik-

bestiimda has/Jcloppet för den sista

ring som gällde under den sista

månaden av respektive räkenskaps-

manaden av respektive räkenskaps{1r. eller
är. eller
2. antalet anställda hos föreningen under vart och ett av de två senaste
räkenskapstiren i medeltal har överstigit 200.
Regeringen elkr den myndighet som regeringen bestämmer kan i fråga om
förening som avses i första stycket förordna att en viss godkänd revisor får
utses i stället för en auktoriserad revisor. Sadana beslut är giltiga i högst fem
år.
Första och andra styckena gäller ilvcn för en moderförening i en koncern.
om nettnvärc!t:t av kc1ncernföretagens tillg~mgar enligt fastställda koncernbalansräkningar för de två senaste räkenskapsåren överstiger det gränsbelopp som anges i första stycket eller om antalet anstiillda vid koncernföretagen under nämnda tid i medeltal har överstigit 200.
I andra föreningar än som avses i första och tredje styckena skall en
auktoriserad rcvisor eller en godkänd revisor utses. om minst en tiondel av
samtliga rösthcriittigadc begär det vid en förcningsstämma.
Denna lag triider i kraft elen 1 januari 1982.

I

Senaste lydelse 1980: l l O.'i.
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6 Förslag till
Lag om ändring i lagen ( 1966:680) om ändring aY vissa underhållsbidrag
IHirigenom föreskrivs i
underhållsbidrag

fr~1ga

om lagen ( 1966:680) om iindring av \issa

*.

*

dels att nuvaranct.: ..( skall betecknas 5
dels att 3 skall ha nedan angi\'lla lydelse.
dels att i lagen skall införas en ny paragraf. ..(
lydelse.

*

*första stycket

1

*

Ridragsbelopp som hiijts enligt 2
samt bidragsbt•k)pp som senast
hestiimts eller bestiimmes efter
utgimgen av {1r I%5 iindras i anslutning till basbeloppet enligt lagen
( 1%2:381) om allmiin försiikring.
Ändring sker första !,!<Ingen drn I
april det (1r basbcloppL'I för april
mimad med minst fem procent i\vereller undersl-.:ridl·r basheloppl't för
april I %6 och diirc/icr den I april
varje {1r basbeloppet för mars m;lnad
med minst km procent iiver- eller
underskrider det basbelopp som l<l!!
till grund för senaste iindring.
Bidri1gsbelopp som ;ir 1979 eller
diirc:fir>r bestiimmes undt.·r tiden
januari-mars iindras dock tidigast
den I april itret diirpit.

I

Senaste lydelse 1978:859.

av nedan an_!!i\'lla

Förcs/agm h ·de/se

N111·ara11dc ll'dcl.H'

3

*·

H

*

Bidragsbelopp som hiijts enligt 2
samt bidragsbelopp som senast
bestiimts eller bcstiimmes efter
utg{111gen a\· ;ir 19<)5 iindras i anslutning till basheloppL'I enligt lagen
( 1%2:381) om allmiin fiirsiikring.
Ändring sker första g:°1ngen den I
april det i1r basbeloppet för april
mimad med minst fem pnll'ent överellcr underskrider basbeloppl't för
april 1966. Diire/icr sker ii11ilri11g den
1 april varje ;·1r basbeloppet för mars
mtmad med minst fem procent övereller underskrider det basbelopp
som l'ig till grund för senaste
iindring. 0111 inte a1111at.följcr ai· trcdie
dia f/iirde stycket. Bidragsbelupp
som ar 1979 dlcr /980 bestiirnmes
under tiden januari-mars iindras
dock tidiµast den I april i1ret diirpii.
Ar /982 ska lindring den I 11wrs,
0111 hashclop11ct .fi'ir dcr tlrct 111ed
111i11st J<·m 1iron·11t iil'cr- eller underskrider hashl'l111111,·t _lår mars N8/
oclr a1111at intefiili<'f' arfji'irdt• srrcket.
!-i-. o. 111. är /!)83 sker ii11dri11g dm I
.kbruari 1·t11jc tir ba.1helop11<'t med
111i11st j('lll 111·occ11t r'il'cr- l'll<'f' 1111dcr-
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N11\'11rm11le lydelse

llJ

Föreslagen lyd<'lsc

sk rider del b11.1·hclo1111 .10111 {tig 1ifl
grund .fdr .H'n11s1e iindring. 0111 i111c
w111111.fi'i/jcr111· fiiircle 1ffcke1.
Riclmg1/1efo1111 so111 har hes1ii1111s
1111cla 1iclc11 f11111111ri-111t1n /<i8/ iinclras 1icligt1s1 elen ! 111t1rs /<JS:!.. Bidrt1gshclo11p so111 h11r hestii1111.1 11ncla
d1·n·111ha /1)8/ efla j111111t1ri eller
_!i•hnwri /<i.'':!. iinclras 1icligas1 clrn I
ji·hr11t1ri /CJ83. lliclrags/)('/OJIJI. SO/Il

/i-. '"

111. no1·c111h1·r /Wi:!. ht1r hes1ii1n1s
1111cler 1101·1•111/>a, cl1·cc111hcr eller
ja11uari. ii11dras tidiga.1·1 ;1c11 I .fdmwri
.1ec/11n cl/ ,/,. ht1r j('ir//111i1 c~ia cle1 1111
he/01111<·1 hes1ii111dc.1.

3 ~ andra och trL'dje stych·n;1c

./ ,('

llidrugs/>1·!"/111 l'lllig1 3 ~ iindras
med det prnccnttal 1m:d vilket hasbclnppct iindrats. Bidragshl'iopp till
t'gt'l clkr annans barn iindras dllck
fr. o. 111. Lkn I april I LJ7LJ c·mlast med
ett prncL·ntt;il som utgiir sju tinndclar a\ dt't niinrnda prncL·nttakt. Är
procc'nttal for iindring a\· hidra!!shL'lopp brutet. avrundas dl't till niirmast bgrL' hela pn>cc·ntlal. Prucenttakn fi.ir iindrin!-! a\ bidragshl'iopp
fashtiilks a\· mvndighct S<>lll rl'gerin!!cn hcstiimmer.
bl'StiillllllL'I'.
Ridrag. \·ars bt'IPpp L'ftl'r iindringen slutar pi1 iircLil. ut!!iir lllL'd niir111;1st
t:igrc krnnt;il.

Hidmgsh!'ln11111·1 iindras med dl't
prl1Cl'nttal ml'd \'ilkL't bashl'illppl'l
iindrats. 13idra!!sbl'iopp till L'gl'l L'lll'r
annans barn iindras dl1ck fr. l>. m.
dl'n I april llJ7l) endast lllL'd L'lt
pruccntt;il som ut!!i·ir sju tiondl'lar a\'
Lkt niimnda pnKcnttakt. Är proL'L'llttal fiir iindrin!! a\ hidr;1gshclopp
brutet. a\rundas det till niirmast
liigrL' hela pn>CL'ilttal. Pniccnttakn
fiir iindrin!! a\· hidra!!sbell'PP faststiilks a\ myndighl't Sl'lll regl'ringL·n

Denna lag triider i kraft Lkn I januari ILIS2.
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7 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1967:663) om tillägg till ,·issa trafiklivräntor
I liirigenom föreskrivs i fr<lga om lagen ( 1967:663)

1H11

tilliigg till vissa

trafiklivriintor

d<'l.1 att i 11 ~ onkt .. KPnungcn .. sk;tll b\'las ut mot
dels att 9 ~ skall ha nedan angivna lydelse.

Nm·arc11ulC' lwldff

rq!l'l"1ngl'll

Fiires/agm lyddl'c'

lndextilliigg till trafiklivriinta ut-

lndextilliigg till trafikliniinta ut-

gi1r fr(1n och med den I janauri det

gär frim och med den I januari det

i1r, d~1 hasbl'loppet enligt lagen elen
25 maj 1962 (nr 381 J om allmiin

<lr. dä basbeloppet enligt lagen
I /9(J2:381) om allmiin fi.irsiikring för

försiikring för januari m{mad med

januari med minst fem procent över-

minst fem procent övc::rskridn bas-

skrider

bl'loppd för januari 1967. 'Ytterliga-

1%7. \'tterligare indextilliigg utgf1r

re indextilliigg utg{ir frän och med

frim och med den I januari varje år

basbeloppet

för

januari

iir basbeloppet

basbefoppt'I frir december mimad

för december m;\nad niirmast före-

niirmast föregiiende ;\r med minst

den I januari varje

gilende t1r med minst fem procent

fem procent överskridit det basbe-

överskridit det basbelopp som ligger

lopp som ligger till grund för st:nastc

till grund för senaste indcxtilliigg.

indexti!Uigg. Ar JCJ83 och diirejia

följande är 111gär dock i11dcx1illiigge1 i
s1iille1 ji·cln och 111l'll den I fdmwri
\'{/rje är so111 hashelo11pe1 ji';r del i/ref
har s1igi1 på del a11gil'll11 .1ii11e1.
l fri1ga om trafiklivränta. som faststiilles efter det att imkxtilliigg till
tidigare faststiillda livr~intor börjat utg;i enligt första stvcket. utgih inckxtillliigg fr{1n och med den dag niirmast efter livriintans fastsUillamk d{1
ytterligare indextilUgg till de tidigare faststiillda livräntorna börjar utg<i.
lndextilliigg utg~1r med det procenttal med vilket basbeloppet iikat.

lndextilliigg utgiir med det proCt~nttal

med vilket basbeloppet iikat.

Brutet procenttal avrundas till niir-

Hrntct procenttal avrundas till niir-

mast liigre ht'la procl'llttal. Det pro-

mast liigre hela procenttal. DL't pro-

centtal med vilket indcxtilliigg skall

centtal med vilket indextilliigg skall

utgii faststiilldes av Konungen eller

utg;i faqstiillcs av regeringen eller

myndighet som Konungen bestiim-

myndighet som regcringrn hcstiim-

mer.

me r.

Denna lag triider i kraft den
I

Scnastl' lydelse: Ill7.':21 h.

januari llJS2.
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8 Förslag till
Lag om ändring i rättshjälpslagcn (1972:429)
Härigenom föreskrivs att 6 ~ riittshj[ilpslagen (1972:429) 1 skall ha nedan
angivna lydelse.

Nu\'arande lydelse

Föreslagen lydelse

Allmiin riittshjiilp beviljas fysisk

Allmän rättshjiilp beviljas fysisk

person i riittslig angeliigcnhet, om

person i riittslig angelägenhet, om

han behöver sädant bist:'md och hans

han behöver s;ldant bistfod och hans

beriiknadc iirsinkomst ej överstiger

beräknade årsinkomst ej överstiger

ett gränsbelopp som motsvarar åtta

ett gränsbclopp som motsvarar åtta

gilnger det enligt lagen ( 1962:381)

g;\nger det hashelopp enligt lagen

om allmiin försiikring bestiimda bas-

( 1962:381) om allmän försäkring
be/oppe! för okwber året innan rättssom giillde året innan riittshjälp
hjälp begi"ires.
begiires.
Bidrager den riittssökandc i viiscntlig omfattning till annans underhåll,
ökas gränsbcloppet med vad som motsvarar ett halvt basbelopp för var och
en till vilkens undc1folll han sttlunda bidrager.
Är den riittssökandes betalningsförmiiga väsentligt ökad pä grund av
förmögenhetsinnehav eller annan särskild omständighet eller viisentligt
nedsatt på grund av skuldsättning eller annan särskild omständighet, skall
den beräknade fHsinkomsten jiimkas pit det siitt att skilligt belopp tillägges
eller fr[mdrages.
Regeringen eller. efter regeringens bemyndigande, clomstolsverket meclclclar niirmare fi'Jreskrifter för beräkning av den rättssökandes ekonomiska
förhiillanclen.

Denna lag ttiider i kraft den 1 januari 1982. I fri1ga om rättshjälp som
begiirs före utgiingen av {1r 1982 tillämpas äldre bcstiimmclscr.

I

Lagen omtryckt 1979:240.

Prop. 1981/82:50
9 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1973:213) om ändring av skadeståndslivräntor
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen (1973:213) om iindring av
skadeståndslivräntor
dels att i 3 §ordet "Konungen" skall bytas ut mot ''regeringen",
dels att 2 ~ skall ha nedan angivna lydelse.
lVcll'arande ~vdelse

Föreslagen lydelse

*

2
Ändring sker första gången den I januari [1ret närmast efter det år da
basbeloppet för december månad med minst fem procent över- eller
underskridit basbeloppet för december 1973.
Ändring skall ånyo ske varje år
Ändring skall pä nytt ske varje ar
den I januari, om basbeloppet för
den 1 januari. om basbeloppet för
december månad närmast föregåendecember månad närmast föregående år över- eller underskridit det
de år över- eller underskridit det
basbelopp som legat till grund för
basbelopp som legat till grund för
senaste ändring med minst fem prosenaste ändring med minst fem procent eller det lägre eller högre procent eller det lägre eller högre procenttal som efter ökning eller minskcenttal som efter ökning eller minsk-

ning enligt 4
fem.

* uppgår

till minst

*

ning enligt 4 uppgtir till minst fem.
År 1983 och fiiljande är skall iindring
dock i stället ske den I februari, om
basbeloppet för det ciret har ändrats
på det angil'na siittet.

Ändring avser alla livräntor som fastställts före den dag då ändringen skall
ske samt livräntor som genom dom fastställts senare. om första domstols dom
i målet meddelats före niimncla dag.
Denna lag träder i kraft den l januari 1982.
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I 0 Fi)rslag till
Lag om ändring i lagen (197 3:214) om tillägg till vissa ansrnrslivräntor
1-fiirigl'nom föreskrivs i fr:\ga om lagen ( 1973:214) om tilliigg till \'Jssa
anwar<.livr;inhH

1frls att i <1 och 12
en"'.

dels att 5

~*

nrdet "'Konungen'" skall bytas ut mot "'regl'ring-

*skall ha nedan angirna lydelse.
Fiires/agcn lyclelsc

N111·ara11dc lrcfrlse

Imkxtilliigg enligt dl'nna lag utgiir

I ndextilliigg enligt denna lag utg:ir

fdn och med dl'n 1 januari i1rci

fr:'lll och med dl'n 1 januari {1ret

niirnwst dtl'r dl'! :lr di1 basbeloppet

niirmast dter dl'! är chl basbeloppet

L'nligt l:1gen ( 1%2:381) om allmiin

enligt lagen ( l %2:381) om allmiin

försiikring för deceml1er 111i·111ad med

fiirsiikring för decl'mber m:inad med

minst fem pnicent övo:rskridit basbe-

minst fem procent i·iverskridit basbe-

loppet för dect·mber l lJ72. "Ytterliga-

loppet för decembl'r 1972. '{ttcrliga-

re indi..'xtilliigg utgi1r varje t1r fr~in och

re indextilHigg utgf1r varje {tr fr:ln och

med den I januari. om basbeloppet

med den I januari. 0111 basbeloppet

fiir december mi111ad niirmast förl'-

för december mf1nad niirmast fiire-

g:lcnde :\r Ö\"erskridit det basbelopp

gt1ende fir överskridit det basbelopp

som legat till grund för senaste

som legat till grund för senaste

ifl(kxtill:igg med· minst fem prnct•nt

indextilliigg med minst fem procent

eller det liigre prnn:nttal snm efter

eller dl'l liigre procenttal som efter

i·ikning enligt 7

iikning enligt 7 uppgifr till minst
fem. Ar 1983 och cliirefterJi"ilj1111clc cir

* uppgiir till

minst

fem.

*

11tgår clock incle.rtilliiggct i stiillct _!/·än
och 111ecl den I fehruari l'ar;c år so111
h11she/11ppet fiir det året har stigit på
det a11gi1·1111 siillct.
Indcxtilliigg utgf1r l'ndast till li\"riinta som faststiillts före den dag frim och
nk·d vilkl'n tilliigg skall riiknas.
Denna lag triider i kraft den 1 januari llJ82.
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11 Förslag till

Lag om ändring i lagen (1981 :851 l 0111 ändring i lagen ( 1974:8)
0111 rättegången i histe111ål 0111 mindre värden
1-liirigenom föreskrivs att I ~lagen ( l '!7..\:l") om riittegimgen i tvistcm[tl om
mindre viirden i den lydelse paragrafen har crhi'tllig genom lagen ( 198 I :851)
om iindring i niimnda lag skall ha nedan angivna lydelse.

Nul'llrc111de lyclclse

Fiircslc1gc11 lrdclse

Denna lag skall tilHimpas pi1 riittegfö1gen i tvistl'm:H vari fi\rliknin!! om
saken iir til1{1ten. om viirdct av vad
som yrkas uppenbart ej ih-crsti!,!er
hiilften av detenli!,!t lagen ( 1%2:381)
om allmiin fiirsiikring hn1ii11ulc1 hushc/oppct ji"ir oktohcr 11ii.1·1 Ji.iffgile11de

Denna la!! skall tilliimpas pt1 riitte!,!ill1!,!C:n i t\·istemitl vari förlikning <Hll
saken iir tilliiten. om viirdet av vad
som yrkas uppenbart ej iiwrstigcr
hiilften av /111sh<'lotJflt'I enligt lagen
(I %2:38 I) nm allmiin fi\rsiikring.

är.
fiirsta stycket !,!iillcr ej om part fi\rsta gi1ngen han skall föra talan i
tvistemiikt yrkar att denna la!! ej skall tilliimpas och diirvid !,!iir sannolikt att
bakomli!,!gandc tvist riir hiigrc viirdc eller att"utg:ingcn eljest iir av svnnerlig
betydelse fiir bediimnin!!en av andra föreliggande riittsfiirh:illandcn. I far
talan viickts genom ansökan om hetalningsfiireHig!,!;mde. skall part som hL'!,!iir
mi:tlets hiinskjutande till riittcgim!,! sc·nast diirvid framstiilla yrkande som nyss
sagts.

Med viirde enligt första styckl'I avses det viirde snm \'id tiden tiir talans
dckande kan antagas !,!iilla. Ilar talan viickts genom ansi\kan om lagsi\knin!,!.
betalningsfiirdiiggandc eller handriickning eller snm L'nskilt anspr<ik i
bmttmftl. avses viirdet vid riittens beslut att tvisten skall handliiggas som
tYistemal. Vid hnliimningL'll sbll hii11srn c·j t;1!!;1s till r;itfL'g:111gsk1l.st11ad.

Prop. 19lH/82:50
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12 Förslag till
Lag om ändring i akticholagslagcn (1975: 1385)
Hiirigenom föreskrivs att lll kap. 3 ~ aktiebolagslagen ( 1975: 1385) skall ha
nedan angivna lydelse.

N111·arande Il-de/se

Fört.'slag<'n lydd1·<'

10 kap.

3

*I

Minst L'n av bolagsstiimman utsedd revisor skall vara auktoriserad revisor
eller godkiind revisor.
I. om bolagets bundna egna kapital uppg:lr till minst en miljon kronor.
eller

2. om enligt elen senast faststiillda balansriikningen full täckning inte finns
för bolagets registrerade aktiekapital.
:Vlinst en av bolagsstiimman utsedd revisor skall vara auktoriserad revisor
nm

1. tillgimgarnas nettoviirdc enligt

I. tillgangarnas nettoviirde enligt

faststiillda balansräkningar för de

fastställda balansriikningar fiir de

tv{1 senaste riikenskaps{tren översti-

två senaste räkenskapsåren översti-

ger ett griinsbelopp som motsvarar

ger ett griinsbclopp som motsvarar

lagen

1 000 g{111ger det hashe/opp enligt

( 1%2:381) om allmän försiikring

lagen ( 1962:381) om allmiin fiirsiik-

bC'stii111da hasl>eloppet fiir den sista

ring som gäl/dl' 1111da den sista

m(111adcn av respektive riikcnskaps-

mänaclen av respektive riikenskaps-

I OUO

ganger

det

enligt

ar.
:'tr.
2. antalet anstiillda hos bolaget under de tv;'t senaste riikenskapsären i
medeltal överstigit 200. eller
3. bolagets aktier eller skuldebrev iir noterade pft fnndhiirs eller p{t lista
utgiven av sammanslutning av svenska fondkommissioniirer.
Regeringen eller myndighet som regeringen bestiimmer kan i fr{1ga om
visst bolag. betriiffande vilket de i andra stycket l eller 2 angivna

omstiindighetcr~a föreligger. förordna att bolaget for utse viss godkänd
revisor i stiillet för auktoriserad revisor. S{tdant beslut är giltigt i högst fem
(tr.
Vad i andra och tredje styckena föreskrives gäller även för moderbolag i en
koncern om nettoviirdct av koncernföretagens tillgtingar enligt faststiillda
koncernbalansräkningar för de tvi\ senaste riikenskaps{1ren överstiger det
griinsbclnpp som anges i andra stycket eller om antalet anställda vid
koncernföretagen under niirnnda tid i medeltal överstigit 200.
1 annat bolag än som avses i första. andra och fjärde stvckena skall

I

Senaste lydelse 19XO: 11!1-l.

Prop. 1981/82:50
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Fiireslage11 lydelse

auktoriserad revisnr elll'r gndkiind fl'\'isor utses. om iigare till en tiondel av
samtliga aktier hegiir det vid bulagsstiimma. diir revisorsval skall ske.
Denna lag lriider i kraft den 1 januari l9X2.

2 Rik.wlage11 l\18/,'8]. I sam/. Nr 50

IX

Prop. 1981/82:50
13 Förslag till
Lag om ändring i trafikskadelagcn (1975:1410)
I liirigenom föreskrivs att 21
angivna lydelse.
Nurnrandc lydcl.1·c

~

trafikskadelagen ( llJ7): 1410) 1 skall ha nedan

fi'ircslagt'11 lyclelse

21 ~
I avtal om trafikfiirs:ikring far giiras fiirbeh<"ill <llll riitt fiir för<ikringsanstalten att kriiva utgiven trafikskadeerS:ittning iHer fri1n försiikringstagaren
intill belopp för vilket denne har i1tagit sig att sta sjiil\Tisk.
Förbeh{tll om riitt till åt..:rkraY fr~in
Förbehall om riitt till aterkrav fdn
fysisk person far för varje skadeh:infysisk person U1r för varje skadehiindelse göras giillande med hiigst en
delse giiras g:illande med hiigst L'n
tiondedel av det basbelopp L'nligt
tiomkdel av det basbehipp enligt
lagen (I %2:381) om allm:in fi\rs:iklagen (I %2:3X I) om allm:in fiirs:ikring som giiller fiirf11111111ri 111il11t11! det
ring som g:iller för det <ir skadeh:indelsen intr:illar.
~lr skadehiindelsen intriiffar.
Denna la!-( triidcr i kraft den 1 januari 19X2. Har skadeh:indelsen intr:itlat
före utgfmgen av i1r 19Xl tilHimpas :ildre hest:immelser betriiffande fiirheh<'ill
om rätt till i1terkra\' enligt 21 ~ andra stvckL'l samt hetr:iffande i1tl'rkrav
enligt 24 ~ andra styckt·t.

1

I.agen omtryckt J<J77:lJ49.
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14 F()rslag till
Lag om ändring i hokföringslagen (1976:125)
H;irigenom föreskri\'s att I

~

hokföringslag:en ( 1976: 125) skall ha nedan

angivna lyddse.
N111·ara11</c

lydelse

Fiireslagen lydelse
~I

~

~iiringsidkare

iir bokföringsskyldig e1iligt denna lag. Ddsarnma giiller

aktiebolag. handelsbolag neh ekonomisk förening. iiven om bolaget elil'r
föreningen ej utövar niiringsverksamhet.
Den som iir skyldig att för inkomst av jordbruksfastighet föra riikenskaper
enligt jordbruksbokfi\ringslagen ( 1979: 141) iir ej bokföringsskyldig för
inkl1mstcn enligt denna lag. I !yr enskild person. diidsbo, stiftelse eller ideell
fiirening ut byggnad eller del av byggnad fiirl'ligger bokfiiringsplikt pi1 grund
Ll:irav l'ndast om verksamheten i1r att anse som hotell- eller pensionatrörelse
eller omfott;1r mer iin tvi1 liigenheter som regelmiissigt uthyres och ej utgiir
del av egen bostad.
Staten. kommun. landstingskommun. kommunalförhund. församling och
kyrklig samfällighet iir ej bokföringsskyldiga enligt denna lag.
Bcsti·immelserna i 11 och 1.3-21 *~
behöver ej

tilliimpas av enskild

Bestiimmelserna i 11 och 1.3-21
behöver ej

**

tilliimpas av enskild

niiringsidkare i \·ars verksamhet den

niiringsidkarc i vars verksamhet den

;irliga

i1rl iga

bruttoomsiittningssununan

bruttoomsiit tningssum man

nornialt understiger ett griinshelopp

normalt understiger ett griinsbelopp

som nwts,·;1rar 20 g;'1nger det enligt

so1i1 motw:i rar 20 giingl'r det hasbe-

lagen (I %2:.381) llll1 allmiin försiik-

lopp enligt lagen (I %2 :38 I) om all-

ring hc.11ii111du h11sbl'lop111•t för den
sista mimadcn av riikcnskapsiirct.

miin fiirS:ikring som gäller under den
sista m~inaden av riikenskapsitret.

Denna l:1g triidcr i kraft den I januari 1982.

1

Scnastt' lvdeisc llJ7'1: 1065.

2()
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15 Förslag till
Lag om ändring i lagen (1980:1103) om årsrcdm·isning m.m. i
vissa företag
1-liirigenom föreskrivs att 2 kap. I och 3
ilrsredovisning

111.111.

**

lagen ( l 9XU: 1103) om

i vissa fön:tag skall ha nedan angirna lydelse.

N111·,m111dc .lydelse

F'iircsl11gc11 lydelse
2 kap.

*

1
Den som enligt bokföringslagen ( ILJ76: 125) iir skyldig att uppriitta
i1rsbokslut skall for samma riikenskaps{1r iiven uppriitta [irsredovisning enligt
denna lag. om
I. antalet anstiillda hos företaget under riikenskaps;'tret i medeltal har varit
minst tio.

2. företaget iir moderföretag i en koncern enligt denna lag och antalet
anstiillda hns koncernen under

riikenskaps~1ret

i medeltal har varit minst tio.

eller

3. tillg{1ngarnas nettoviirde i riircl-

3. tillg{1ngarnas nettoviirde i rörel-

sen enligt balansriikningar för de tvii

sen L'nligt balansriikningar för de tvi1

senaste riikcnskapsären överstiger

senaste riikenskaps{1ren iiverstiger

ett griinsbelopp som motsvarar I Ollll

ett griinsbL'lopp som motsvarar 1 IJUO

gtmger det enligt lagen ( llJ62:3Xl)

gfmger det hash1'lo11p enligt lagen

om allmiin fiirsiikring /1c.1·1ii111da has-

bcloppcl ji'ir den sista rn[111aden av

( l %2:381) om allmän försäkring
som gii//dc 1111da den sista mi111adcn

respektive riikenskapst1r.

av respektive riikenskapsär.

Aktiebolag. ekonomiska föreningar och stiftelser iir inte skyldiga att
uppriitta t1rsredovisning enligt denna lag.

Avskrift av ;irsredovisningcn skall
senast sex

1n~nader

Avskrift av i1rsrcdovisningen skall

efter rHken-

senast sex . m{1nader efter riikcn-

skaps[1rcts utgi111g siindas in till den

skapsarets utgfog sändas in till den

ri:lhwis~

liinsstyrclsc hos vilken den rcdovis-

liinsstvrelse hos vilken di:n

ningsskyldigi: skall vara registrerad.

ningsskyldige skall vara registrerad.

om tillgimgarnas nettoviirdc i rörel-

om tillgtrngarnas nettoviirdc i rörel-

sen enligt halansriikningar för de tvi1

sen enligt balansriikningar för de td

senaste riikL·nskaps<trL'n överstiger

senaste riikenskapsiircn överstiger

ett gri1nsbelopp som motsvarar· I OOll

ett griinsbelopp som motsvarar I ()()()

göngcr det enligt lagen ( 1962:.181)

g<inger det bashl'lop11 L'nligt lagen

om allmiin försiikring hcs1ii111da has-

( 1962:.IX I) om allmiin

hclof11lt'l .fi'ir den sista mönadcn av

so111 gii//de 1111da den sista 111[111adcn

försiikring

ri:spcktive räkenskaps{1r eller om

av ri:spektive riikenskapst1r eller om

antalet anstiillda i rörelsen under

antalet

anst~illda

i rörelsen under
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Föreslagen lvdelsc

vart och ett av de tv[1 senaste riikcn-

vart och ett av de två senaste riiken-

skapsiircn i medeltal har överstigit

skaps{1ren i medeltal har överstigit

200.

200.

Första stycket giiller iiven för ett företag som iir moderföretag i en koncern
enligt denna lag. om nettoviirclet av koncernföretagens tillgångar enligt
koncernbalansriikningar för de tvi1 senaste riikenskaps;'1ren överstiger det
griinshclnpp som anges i första stycket elkr nm antakt anstiillda vid
koncernförl'lagen under vart och ett av dessa
200.

Denna lag triider i kraft den 1 januari 1982.

:1r

i medeltal har överstigit

,,
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16 Förslag till
Lag om ändring i kommunalskattelagen ( 1928:370)
Hiirige1wm fiirl'skrivs att 46

*2 nHim .. punkt 2 e av am·isningarna till 2.lJ *·

*och
*kommunalskattelagl'n ( 1'128:370) skall ha

punkt l av anvisningarna till 30 *. punkt 11 av anvisningarna till 32
punkt 3 a a\' an\·isningarna till 41
nedan angivna lydelse.

N11l'llra11dc lydelse

Föreslagen lydelse
46

*

2 1110111. 1 I hemortskommunen far skatlskyldig. som varit bosatt h:ir i rikl't
undl'r hela beskattningsi·1ret. dessutom göra avdrag:
l) fiir periodiskt understöd eller därmed jiimförlig periodisk uthl'lalning.
som inte fr1r dras av fr;in inkomsten av siirskild förviirvskiilla. i den
utstriickning som framg[1r av punkt 5 av anvisningarna:
2) för pMörda egen;l\·gifter enligt lagen (I lJR I :69 I) tim socialavgiftl'r som
inte för dras av frim inkomstl'n av ~iirskild fiirviirvskiilla:
3) för prt:mil'r och andra avgiftl'r. som skattskyldig erli1gt för försiikringar
av följande slag. vilka ägs av honom sjiilv eller. i fiirekommanck fall. hans
makl' l'llcr hans omyndiga barn. niimligen kapitalförsiikring. till ckn del
avdrag för premien ej medges enligt punkt 2 av an\'isningarna till 22 *eller
punkt 9 av anvisningarna till 29

*· arhetsliishetsförsiikring. om avdrag ej

medges enligt nyssniimnda lagrum clll'r punkt 6 av anvisningarna till 33 *·
samt sadan sjuk- l'lll'r olyl'ksfallsförsiikring. diirundl'r inbegripen avgift till
sjukkassa för begravningshjiilp. som ej avses i 33

~

och som ej utgör

sjukförsiikring enligt 2--4 kap. lagen ( 1%2:381) nm allmiin försiikring:
4) för belopp som den skattskyldige enligt vid sjiil\'dcklarationen fogat
intyg eller annat skriftligt bevis under beskattnings;°iret har betalat för eller
tillgodoriiknats som underhi1ll av icke hemmavarande barn intill dess barnet
fyllt 18 ;ir eller intill dess det fyllt 21 ;ir om det gcnomgitr grundskola.
gymnasieskola eller diirmed jiimförlig grundutbildning. dock högst med

3 ()()() kronor för varje barn:
6) för avgift som elen skattskyldige har betalat under bcskattningsi-iret för
annan pensionsfiirsiikrin!! iin tjiinstepensionsförsiikring. som iigs av arbl'tsgivare. om försiikringen ii!,!S av di:n skattskyldige.
Ilar skattskyldig under bcskattningsi\ret varit skyldig att betala sjömansskatt. medges avdrag för periodiskt understiid. avgift fiir pensiunsfiirsiikring
och unclerh~1llsbidra!!'. som an!,!es i första styckl'l 4) och 6). endast i den

m{111

hiinsyn inte tagits till understödet. avgiften eller underhi1llsbiclragl'l vid
beriikningcn av sjömansskatt.
Om skattskyldig varit bosatt hiir i riket endast under en del av

1

I.yddse enligt prnp. 14Xl/X2: 111.
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bcskattnings~1rct.

medges avdrag som nu sagts bara i den mim det belöper pi\

niimnda tid.
Avdrag för premier och andra avgifter som avses i första stycket 3) medges
inte med hiigrc belopp iin 250 kronor. I [ar skattskyldig under bcskattningsi1rct varit gift och levt tillsammans med andra maken. medges dock si1dant
avdrag för dem b<ida gemensamt med högst 500 kronor. Avdrag. som nu
sagts. med hiigst 500 kronor medges vidare om skattskyldig under
beskattningsim:t varit ogift - varmed jiimstiills änka. iinkling eller fr<lnskild och haft hemmavarande barn under

rn ;lr.

Avdrag fiir avgift som avses i

Avdrag fiir avgift som avses i

första stycket 6) far inte överstiga

första stycket 6) far inte överstiga

den skattskyldiges A-inkomst för

den skattskyldigcs A-inkomst för

antingen bcskattning:-<irct eller {1ret

antingen beskattningsiirct eller <'tret

niirmast dc~sförinnan och beriiknas

niirmast dessförinnan och beriiknas

med hiinsyn till storleken av S<klan

med hiinsyn till storleken av siidan

inkomst.

inkomst.

I fråga

om s<tdan

A-

I fräga

om sådan

A-

inkomst som hiinför sig till jord-

inkomst som hiinför sig till jord-

bruksfastighet eller riirclse eller som

bruksfastighct eller rörelse eller som

hiinför sig till ansWllning. om den

hiinför sig till anstiillning. om den

skattskyldige helt saknar pcnsions-

skattskyldige helt saknar pensions-

riitt i anstiillning och inte iir anstiilld i

riitt i anstiillning och inte iir anstiilld i

aktiebolag cl kr ekonomisk förening

aktiebolag eller ekonomisk förening

vari han h<tr s<ldant bcstiimmande

Yari han har s;ldant bcstiimmande

inflytande som avses i punkt 2 c

inflytande som avses i punkt 2 e

kmte stycket av anvisningarna till 21J

femte stycket av anvisningarna till 29

~. far avdraget uppgt1 till samman-

*. för avdraget uppg{1 till samman-

lagt hiigst 35 procent av inkomsten

lagt hiigst 35 procent av inkomsten

till den del den inte överstiger tjugo

till den del den inte överstiger tjugo

gi1ngcr det baslwlopp som enligt

gimger det basbelopp som enligt

lagen ( 1962:3~ 1) om allmiin försiik-

lagen (I %2:381) om allmiin försäk-

ring bestiimts för januari mänad ärct

ring bcstiimts för i1ret niirmast före

niirmast

samt

taxcringsi\ret samt högst 25 procent

högst 25 procent av den del av

före

taxeringsitrct

av den del av inkomsten som över-

inkomsten som överstiger tjugo men

stiger tjugo men inte trettio gänger

inte trettio g;inger niimnda basbe-

niirnnda basbelopp. I fr:'iga om övrig

lopp. I fri1ga om övrig A-inkomst r,·ir

A-inkomst för avdraget uppg~i till

avdraget uppgi1 till högst I 0 procent

högst I 0 procent av inkomsten till

a\ inkomsten till den del den tillsam-

den del den tillsammans med A-

mans med !\-inkomst enligt förcg<.1-

inkomst enligt förcgi1ende mening

emk mL·ning inte ö\·erstigcr tjugn

inte överstiger tjugo gf1nger niimnda

g:ingL'r niimnda basbelopp. I stiillet

basbelopp. I stiillet fiir vad som

för vad som angi\·its i andra och

angivits i andra och tredje meningar-
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tredje meningarna av detta stycke

na av detta stycke far avdraget

far avdraget beriiknas till högst ett

beräknas till högst el! bL'lopp mot-

belopp motsvarande angivet basbe-

svarande angivet basbL'lopp jiimlL' 311

lopp jämte 30 procent aY inkomst

procent av inkomst som hiinför sig

som hiinför sig till jordbruksfastighet

till jordbruksfastighct elkr rörelse

eller riirclsc intill en sammanlagd

intill

A-inkomst motsvarande tre gi111ger

motsvaranck tre gftnger samma bas-

samma basbelopp. A,·dragct bcriik-

bdopp. Avdraget beriiknas i sin

en

sammanlagd

A-inkomst

nas i sin helhet antingen pi1 inkomst

helhet antingen pt1 inkomst som skall

som skall tas upp till beskattning

tas

under

beskattnings;irct ellL'r p<'i inkomst

beskattningsf1ret

eller

p[1

upp

till

beskattning

under

inkomst ;het niirmasl dessförinnan.

i"irct niirmasl ckssfiirinnan. l\frd ;\-

Med A-inkomst avses inkomst som

inkomst a\'ses inkomst som enligt 9

enligt 9

~

3 mom. andra stycket lagen

3

mom.

andra

stycket

*

lagen

(1947:576) om statlig inkomstskatt

( 1947:576) om statlig inkomstskatt

är att anse som A-inkomst. Till

iir att ansl' som A-inkomst. Till

A-inkomst

riiknas

iiYen

inkomst

ombord enligt lagen ( 1958:295)

*

0111

A-inkomst

riiknas

iiven

inkomst

ombord enligt lagL'n (I 95f':295) om

*2 ml.1111.

sjiimansskatt samt enligt 1 2 mom.

sjiimansskatt samt L'nligt I

niimnda lag skattepliktig dagpen-

nämnda lag skattepliktig dagpen-

ning.
Om särskilda skiil föreligger far

ning.

riksskattcverkL't
efter
ansökan
besluta att aYdrag för avgift för

riksskatteverkct

Om siirskilda skiil föreliggn f{tr
efter
ansökan
besluta att avdr;1g för avgift för

pensionsförsiikring for medges mL'd

pensionsfiirsiikring far medges med

högre bL'lopp iin som följer av
fiircgi1endc
hestiimmclserna

högre belopp iin som

stycke. Därvid skall dock fiiljamk

stycke. Diirvid skall dock föl.iande

fiiljer av

bestiimmclserna

giilla. För skattskyldig. som redllvi-

giilla. f-"iir skattskyldig. som redovi-

sar inkomst som iir all anse som

sar inkomst som iir att anse som

A-inkomst endast av tjiinst mL'n som

A-inkomst endast av tjiinst ml'n som

i huvudsak saknar pL'nsionsriitt i

i huvudsak saknar pensionsriitt i

anstiillning. för avdrag medgL's högst

anstiillning. för avdrag medges högst

med

med

belopp.

beriiknat

som

för

inkomst av jordbruksfastighct eller

bl'lopp.

hcriiknat

som

för

inkomst av jnrdhruksfastighct L'ller

rörelse p{1 det siitt som föreskrivits i

riirclse pii det siitt som föreskrivits i

föregående stycke. Har st1dan skatt-

föreg!1L'ndc stycke. Har s;\dan skatt-

skyldig erhällit siirskild L'rsii!lning i

skyldig erhällit siirskild ersättning i

samband med att anstiillnin)! upp-

samband med att anstiillning urr-

hört och har han ej skaffat sig ett

hiirt llch har han ej skaffat sig ett

. betryggande

pensionsskydcL

far

dock avdrag medges med högre

betryggande

pensionsskydd.

for

dock avdrag ml'dgcs med hiigre

Prop. 1981/82:50
Fiircslagc11 lydelse

N11rnra11dc lydd1·('
belopp. i\ \'drag som avsl's i de tv<'t
niirmast fiiregt1cnde ml'ningarna for
dock intl' beriiknas för inkomst snm
hiirri\r frim aktiebolag eller ekonomisk fi_\rening vari dl'n skattskyldigl'
har <1dant hesUimmandl' inflytandl'
som a\'ses i punkt 2 e femtt" stycket

*·

av an\'isningarna till 24 Har skattskyldig. som -- sjiilv dll'r genom
fiirml'dling av juridisk pL'rson - dri\'it jordbruk. skogsbruk elkr ri\relse. upphört ml'd driftl'n i förviirvskiillan och har han under vcrksamhctstidcn L'j skaffat sig ett bctrygganck pensionsskydd. för a\'drag beriiknas ii\'en p<'t s{1dan inkomst som
enligt lJ ~ 31110111. andra styckl't lagl'n
( 11147:576) om statlig inkomstskatt
iir att ansl' som B-inkomst. Avdraget
far .i detta fall hL'riiknas med hL'aktande av det antal <ir den skattskyldigL' drivit jordbruket. skogsbruket
elll'r riirdsen. dock högst för ti11 <'tr.
1-liinsyn skall vid bedömningen av
avdragets storlek tas till den skattskyldiges övriga pL'nsionsskydd och
andra möjlighetn till anlrag för
avgift som a\·ses i fiirsta stycket 6).
Avdraget far dock inte Ö\'erstiga ett
belopp som för varje :'tr som driften
pi1gätt nwtsvarar tio girnger det basbl'lopp som enligt lagen om allmiin
forsiikring bestiimts för januari 111åm11/ dL't {tr driften i fiir\'iirvsUllan
upphört och L'j hl'llL'r summan av de
belopp som under beskattningsitrct
redo,·isats som ncttointiikt av förviirvskiillan och s<'1dan inkomst av
tillfällig fi_in·iir\'sverksamhL'l som iir
att hiinfiira .till vinst med ankdning
a\ i\ver\{1tclsc av fiirvärvsbllan. Har
riksskatteverket L'nligt punkt 1 !red-

belopp. i\ vdrag s1>111 avSL'S i dl' tvä
niirmast förcgitendc meningarna far
dock inll' bl'riiknas för inkomst som
hiirrör frfm aktiebolag eller L'konomisk förening vari den skattskyldige
har s<idant besUimmande inflytande
som a\·sL's i punkt 2 e fcmtL' stycket
av an\'isning:arna till 29 ~. 1lar skattskyldig. som - sjiil\' eller genom
förmedling a\· juridisk person - drivit jordbruk. skogsbruk L'llL'r riirL'lSL'. upphiirt mL'd driften i förviirvskiillan och har han under wrksamhetstiden ej skaffat sig ett betryggande pensionsskydd. far avdrag beriiknas iiven p{1 s~idan inkomst som
L'nligt l) ~ 3 mom. andra stycket lagen
( l LJ47::'i7h) om statlig inkomstskatt
iir att ansL' som 13-inkomst. A nlragL't
fi\r i detta fall beriiknas med beaktande a\' det antal i'tr dL'n skattskvldige drivit jordbruket, skogsbruket
eller riirclsl'n. dock hiigst fiir tio t1r.
1-Hinsyn skall vid bedömningen av
avdragets sttlrkk tas till den skattskyldiges Ö\Tiga pensionsskydd neh
. andra miijlighett'r till avdrag: för
avgift som avses i första stycket 6 ).
Avdraget for dock inte ÖVL'rstig:a ett
belopp som fiir varje ilr som driften
p{1g{1tt motsvarar tio gänger det basbelopp som enligt lagen om allmiin
försiikring bestiimh för det itr driften
i förviir\'skiillan upphiirt och ej heller summan a,· de belnpp som under
beskattningsiirL'l rcdoYisats som nettoinliikt a\' förviir\'skiillan och sttdan
inkomst a\' tillfällig förviir\'sverksamhct som iir att hiinföra till Yinst
mL·d anledning av iivcrl{ttt'lse av
förY:irvsk:illan. Har riksskatteverkct
L'nligt punkt
tredje stycket av
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jl' styckl't a\· anvisningarna till ~ 1 ~
ml'dgi\ it alt diid-,bu tar pL'nsionsförS:ikring. angl'r rik..skatll'VL'rkct dl't
hiigsta hL'iopp \'arlllL'd a\'drag fiir
avgift fiir förs:ikringcn far lllL'dgcs.
J I:in·id iakttas i tillämpliga delar
hl'st:inunelserna i detta st\'CkL' om
a\'drag fi\r skal tskyldig som upphiirt
med driften i L'n förv:insk:illa. Mot
hl'slut av ribskattcverkl't i fr;'1ga
som ;t\'Ses i dl'tta styckl' fär talan intl'

an\'isningarna till 31 ~ med!!ivit att
di.idsb11 tar pensionsfiir<ikring. anger riksskatll'VL'l'kl'l det högsta
belopp varmed avdrag fiir a\·gift för
försiikringL'n far mt•dges. I-liir\'id
iak tias i till:impliga dl' Iar bestiimmelserna i detta stycke· om a\'llra!!
fiir skattskyldig som upphiirt med
driften i en fön<irvskiilla. \fot beslut
av riksskattcvt•rkl't i fr<i!!a som avses
i cktta st\'eke f:ir talan inte fiiras.

fl.iras.
Har skathkyldig L'rlagt avgift som a\·scs i första styckl't 6) men har a\·drag
för avgiftl'n helt elkr dcJ,·is intl' kunnat utnyttjas enligt hcst:irnmdsl'rna i
femlt' stycket. ml'dges anlrag fi1r L'j utnyttjat belopp \'id taxering för dl't
pMöljandl' hl'skattningsi1ret. S<idant anlrag medgl's dock inte ml'd belopp
som tillsammans med alagd avgift sistniimnda i'ir överstigl'r vad som anges i
femte stycket.
Ö:1,·sett fiircskrifterna i de föreg:kndt• styckl'na med!!cs avdrag fiir avgift
s1H11 ;1vscs i första styL·kL't h) i hL·mortsknminunL'n inte ml'd hiigrl' helPpp iin
-,killnadcn mellan sammanlagda bcl\'PPct av inkomstl'r fr:\n fiirviirvsLillor.
som iir skattepliktiga i kommunen. och öni!!a a\'drag L'nligt denna para!!raf.
Kan avdrag för av!!ift som a\·ses i fiirsta styckL·t (1) inte utnvttjas i
hl'nlllrtskommunen. medges avdrag för aterst1Hlen i annan kommun med
helnpp intill den diir red1l\'isadl' inkomsten. i fiireknmmandL· fall dtn andra
awlrng enligt denna paragraf som medges \·id taxningen i kommunen.
Avdrag. sc'm pil grunda\' vad nu S:l!!ls inte kunnat utnyttjas vid taxeringen fiir
dl't heskat t ningsi1r d:i a\·gilfrn betalades, fiir utnyttjas senast \·id taxering för
sjiitte heskallningsiin:t dtn hetalnings~1ret. lntL' hclln i sistniimnda fall for
avdraget iiverstiga vad som :1tcrst:1r SL'dan iivriga a\drng enligt denna
paragraf gj\lfh.
Anvisningar

till 29

*

2.e.' :\ rhetsgivarL' har·- under de forutsiit t ningar sPm anges i tredje stycket
- riitt till anlrag för kl.istnader fiir att trygga pensions;.itagande enligt allmiin
pensionsplan. Om :dlmiin pensionsplan triider i kraft sll'g\ is men arhctsgi\·art'll Umnat utfiistL·bc nm en snabbare tilliimpnin!! ;I\· planL'll. har
arbehgivaren r:itl till a\'(lrag for knstnadcr förankdda av dL'lllW utfastclsl'.
Allmiin pL·nsiun.;plan har .;amma innebi·ird Slll11 i 4 lagen ( 19h7::'\31) om
try!!gandL• a\· pcnsiPnsutf:iStt•Jsc m.m. 1Vkd alJmiin pen.;ionspJan <1\'S('S

*

' Si:nasll· lydcisL' I '17:-i: I ~7.

Prop. 1981/82:50
N111·arw11ie lydl'f.,·c·

27
Fiircs/agen lydelse

emellertid i clt>nna lag. i fall diir pensionsiitaganck enligt allmiin pensinnsplan
icke föreligger. iiven
a) pensions.'ttagande för pensionsförmi1ner som rvmmes inom \'ad som iir
sedvanligt enligt allmiin pensi1H1splan i fri1ga om arbetstagare med n111ts\'ar;111de uppgifter eller hans dterk\'ande under fiirutsiittning att annat
;"itagande i1n s;idant som inneb:ir !ryggande gt•nom pensinnsforsiikring eller
a\'siittning till pensionsstiftclse tryggats genom kreditfiirsiikring.
b) pensionshcstiimmelser. som reknmmenderats av S\'enska k(1mmunfiirbundet. Landstingsförbundet elkr Svenska kyrkans församlings- och pastoratfi.\rbund och antagits si1som pensionsregkmente av kommun. kommunalförbund. Svensk;1 knmmunförbundet. Landstingsfiirbundct. Kommunernas
Pensionsanstalt. Svenska kyrkans fiirsamlings- och pastnratfiirbund t'ikr
Sjuh<irdL'ns och socialv~ndens planerings- Pch ratinnaliscringsinstitut eller
a\· annan arbetsgivare. för vars pensionsutfästelser enli,!!t pensinnsreglementet kommun. knmmunalfiirbund. Svenska kommunförbundet. Landstingsförbundet eller Svenska kyrkans församlings- och pastoratfi\rbund tecknat
borgen. och
c) pensionsi1tagande som har liimnats av statligt företag och liir vilkt>t
staten har tecknat borgen.
Om siirskilda skiil foreli,!!ga. for riksskattewrkct besluta att ii\·en annat
pcnsions.:itagande vid tilliimpning a\' denna lag skall anSL'S som allmiin
pensionsplan . .\.1or beslut av rikssk;Jttt'\ nket i fri1ga sPm hiir <1vses for talan ej
foras.
A vdragsriitt enligt första stycket
A vdragsriitt enligt första stycket
föreligger endast under förutsiittfört>ligger endast under fiirutsiittnin,!! dels att hö,!!sla pcnsionsgrunning dl'!s att hiigsta pensionsgrundande liin enligt den allmiinna pendande liin enligt den allmiinna pensionsplant'n icke övcrstigt'r tr"L'llio sinnsplanen icke· i)\l'fStigcr trl'ttio
girngcr det hasbel11pp som enligt
giinger det basbelopp som L'nligt
lagen (I %2:."181) om alhniin försiiklagen ( 1%:::!:381) om allmiin flirsiikring hL'stiimts l"iir ;iret niirrnast före
ring ht'sliimts for januari mcinad <irct
taxerings;Jrt'I eller det hiigrt' 1x·nniirmast före taxerings:irL't eller det
sions,!!rundalllk belopp som giillde
högre pensionsgrundande belopp
rnligt planen vid utgi1ngen a\· ;ir
som giillde enligt planen vid ut,!!<ingJ977. dels att li\'svarig ~llderspension
en av i·1r I977, dels att liYS\'arig
vid full intjiirwndctid enligt planen
[1kkrspension vid full intjiin;1ndetid
icke avSL'S komma att i.i\'erstiga 15
enligt pla1K'll icke' avses komma att
procent av den pensions,!!rundamk
ii\·erstiga 15 procent aY den pt·nlönen 1ill den del den icke iiverstiger
sionsgrundandc liinen till den del
sju och en hal\' gitn,!!LT niimntb
den ickr~ ii\·erstigcr sju och en hal\
g;ingcr niinrnda basbl'111pp. 71l pnibasbi:lnpp. 70 pron:nt a\" den pensionsgrulllbnde lönen till den del
CL'fll av den pcnsinnsgrundandt'
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li"inen till den del den ö\·erstiger sju

den överstiger sju och en hal\· rnl'n

och en halv men icke tjugll gitnger

icke tjugo g[111ger niimnda basbelopp

niimnda basbelopp och 40 procent av

och 40 procent a\' den pensionsgrun-

den pensionsgruncbnde lönen till

dande lönen till den del den ö\·ersti-

ckn del den överstiger tjugo men

ger tjugo men icke trettio giingcr

icke trettiu gänger niimnda basbe-

niirnnda basbelopp eller det hiigre

lopp eller clt't högre pensionsbelopp

pL'nsionsbclopp som giillde enligt

sl.1111 giillde enligt planen \'id utgi1ng-

planen vid utgiingcn av

{1r 1977.

Det

en a\' iir 1977. Det förh!1lla11det att

frirhi1ll;111dct att plant'll ger riill till

planen ger riitt till ;ilderspensinn

;"\lderspension utöver 15 procent av

utii\"er 15 pwcent av den pensions-

den pensionsgrundande liin som icke

grundande lön som icke överstiger

överstiger sju och en halv g;lngcr

sju och en halv giinger niimncla

niimnda basbelopp ut)!.Ör d1ick icke

b;1sbelopp utgiir dock icke hinder för

hinder fiir avdrag. om dt·n iiverskju-

avdrag. om den överskjutande pen-

tande pensionen iir avsedd att utgiira

sionen iir avsedd att utgöra ersiitt-

ersiittninµ for tilliiggspension enligt

ning for tilliiggspension enligt lagen

lagen om allmiin försiikring.

om allmiin försiikring.
Vid hestiimmande av avdragsriitt enligt första styckt't far- iivcn om detta ej
h;ll' medgivits i allmiin pensionsplan - i pensions:1tagande inriiknas siiviil
arbetstagares anstiillningstid hos samma arbetsgivare innan ;\tagandet
liimnats som anstiillningstid hos förutvarande arbetsgi\·are. Vid heriikning av
avdrag för !ryggande a\' tilagandet skall hiir\'id dock aniiknas si1dan pension
<it arbi:tstagan:n. som tidigare har utfiists och tryggats av arhL'tsgivare under
anstiillningstid som inriiknas i i"ltagandet.
Avdrag för kostnad avsedd att trygga pensim1<1tagamk som innebiir riitt
till pension fiire (i:'i ilrs i1lckr - härunder inheµripet kostnad avsedd att \"id
arbetstagarens avg{mg fiire 6:'i <lrs <"ilder trygga samma pL'nsionsfiirmi111er som
skullt· ha tillkommit honom vid avgiing vid niimnda ;ilder - medg·~s i dL'n
utstriickning si1dana fiirmäner kan utg<'1 enligt allmiin pensionsplan och med
beaktande jiimviil a\· bestiimmelserna i tionde stycket. Är fr<"1ga om
arbetstagare i aktiebolag eller ekonomisk förening som har bestiimmande
inflytande iiver företaget. iir dock kostnad som här avses och s11m hiinför sig
till a\·g~mg före 60 i1rs iilder anlragsgill endast efter beslut enligt elfte stycket.
Till grund för bedi.imande

Plll

en arbetstagare har hL'stiimmandL' inflytande

liigges det sarnlade innehavet av aktier eller andelar i företaget lws
arbetstagaren sjiilv jiimte sadana honom niirst;.1ende personn som niimns i J5

*J mom. tionde stycket clrnna lag.

riir medel. som avsatts enligt b eller d. medges s~ilunda avdrag intill \'ad
som motsvarar arbetsgivarens pensionsrescr\'. och fiir pL'nsiollsfiirsiikring
medges a\drag för s;\ stor dl'I a\ kostnaderna sorn hehiivs för att trygga
pcnsions;'itagande. allt med iakttagande av bestiimml'lsnna i första-femte

' 29

Prop. 1981/82:50
N111·ara11dc lydelse

För<'sl11ge11 lydelse

styckena och hcslut enligt clftl' stycket av denna anvisningspunkt.
Dock medges avdrag iin·n utiiver vad so111 anges i fiircgi1ende stycke. om
pensillllSutfästelscrna avser förmi111er som innebiir smiirre avvikelser fr~in
all111iin pen-;ionsplan. Detta giilkr dock endast under fiirutsiittning att
utfästelserna till den del de avser si1dana avvikelser har tryggats genom
pensionsförsiikring. Vidare fordras att utfästelserna har liimnats före
utg<'1ngcn av {1r 1977 eller att de liimnats till arbt'lstagare som diirefter crhitllit
. anstiillning hos arbetsgivare och motsvarar utfi'istelser som har liimnats av
arbetsgivaren till andra arbetstagare före utg:.111gen av i1r 1977. Med smiirre
av\·ikclser förstås s(1dana frirm:in-;hclopp som utgi'1r utiiver allmiin pcnsionsplan men i1wm ramen för hiigsta pensinnsgrundande liin enligt planen under
forutsiittning att den genomsnittli).!a kostnaden för fr1rm(111sbeloppen icke
1"ivcrstiger i1tta pnlL·ent av kostnaden för pensions;'1tagande enligt den
allm:inna pensionsplanen. Med genomsnittlig knstnad för förmiinsbel1)ppen
först[1s den merkostnad som motsvarande fiirm<'incr skulle medföra. om de
skulle liimnas i1t samtliga som 11mfattas av den allmiinna pensionsplanen.
ÖveNiger knstnaden för fi.irmimsbeloppen vad nu sa).!tS. skall emellertid
ingen del av den knstnad som iiverstiger ktistnaden för pensinnstttagande
enligt den al1111iinna pensinnsplanen vara avdragsgill. För att erhitlla
avdragsriitt skall arbetsgivaren med intyg av fiirS:ikringsgi\·arcn styrka att
endast smiirre a\·\·ikelser ff<in allmiin pensionsplan föreligger. Om siirskilda
skiil frireligga. far riksskattevcrket besluta at! avdrag snm avses i detta stycke
skall medges iiven i andra fall. Mot beslut av riksskatteverkt'! i fr;iga som hiir
a\·ses f(1r talan ej fiiras.
Ilar arbetsgivare gjort pensions1lar arbetsgivare gjort pcnsions{1Ugande enligt all111iin pcnsionsplan
i.'ltagande enligt allmiin pensionsplan
men föreligger icke a\'clragsriitt
men fiircligger icke avdragsriitt
enligt första stycket eller har arhetsenligt fiirsta 'tycket eller har arbetsgivare g,iort pensions{1tagandc för
gi\'are gjort pcnsions:'1tagande for
arbetstagare som icke omfattas av
arh~tstaµare som icke nmfattas av
:illmiin pensionsplan. för han - under allmiin pensionsplan. for han-under
fiirutsiittning att (1tagandet tryggats
fiirutS:ittning at1 i1taganclct tryggats
genom pensiunsfiirsiikring - a\'drag
).!eiwm pensionsfi.irsiikring - avdrag
för kostnaderna för s:idant Mag;111de
for kostnaderna för s:'1dant i1tagande
med högst ett belopp motsvarande
med högst ett belopp motsvarande
summan a\' 35 procent av vad arhetssumman a\' 35 procent av vad arbetsgivnrt•n utgi\'it i lön till arbetstagaren
givarL'n utgivit i liin till arbetstagaren
intill en liin s11m mntsvarar tjugo
intill en lön som motsvarar tjugo
gi1ngcr det basbelopp som enligt
gi1nger dL't basbelopp som enligt
lagl·n ( l%2:3XI) nm allmiin försiiklag(·n ( 11H12:3Xl) nm allmiin fiirsiikring best:imts för ;\ret niirmast före
ring hestiimts fiir januari 111ti11llll itret
taxeringsiiret s;imt 25 procent av
niirmast före taxerings:irct samt 25
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procent av ki1K'n till dl'll del den
lönen till Lkn del den överstiger
liverstigcr tjugo men ich· trcttin
tjugo men icke trettio g;inger niimnda bashelnrp. A vdragct f<'ir bcr:ikgiingcr niimnda basbelopp. :\nlranas pi1 lön som arbetsgirnrcn utgivit
get ff1r bcriiknas pt1 liin snm arbctsgi\·arcn utgivit till arhctstagart•n
till arbetstagaren antingen under
beskattnings{1ret eller under det niir:rntingen under bcskattnings;lret eller under det niirmast fiireg;icndc
mast fliregi1cmk bcskattningsCiret.
hcskattningsiirL't.
Arbl'tsgivarc. som enligt ~5 ~ lagen ( llJ67:53l) om !ryggande av
pcnsinnsutfibtelse m.m. iir skyldig att trygga upplupen del av pensionsutfosfelsc gL'll<llll att kiipa pL·nsinnsfiirsiikring. för avdrag för hela kostnaden för
si1dan försiikring om utfästelsen icke avser arbetstagare i aktiebolag eller
cknlll.1misk frirening S<)lll har bestiimmande inflytande över förctagL'I.
Vid beriikning av avdrag for kostnader avsedda att trygga arbl'tsgivares
pensionsi1tagande11 for pensionsutfastclsc beaktas endast om fiirsiikring för
utfästelsen skulle ha \·arit s;idan pensionsflirsiikring som avses i punkt I av

*·

anvisningarna till 31
Om siirskilda skiil föreligga. fr'1r riksskatteverket IK·sluta om avdrag
a1·sccndc kostnader fiir :ttt trygg:1 pcnsionsutföstcbc utiivn 1·ad som giillcr
enligt första och femte styckena ovan. !\fot <1danl beslut ffir talan ej
foras.
till 3ll

~

I.' Vid bcriikning av ncttoinliikt av försiikringsrörelsc som drivits av

li1:fiirsiikri11gsa11s1a/1 skall fiiljande iakttagas.
Som hruttointiikt upptages int:ikt av kapital-od1 fastighl'lsfiirvaltning med
undantag av den del av intiiktt'n som belöper p:I pensionsförsiikringar. vilka
anstalten meddelat direkt eller meddelat i ;'1tcrförsiikri11g i1t inliindsk
fiirsii k ri n/!.sanst:1 lt.
Snm hruttnintiikt upptagL'S iiven vinst vid försiil,ining av eller \'id
uppskrirning av viirdct av annan tillgi1ng iin inventarium eller för stadigvarande bruk i rörelsen avsedd fastighet. Vid försiiljning av faqighet som utgör

omsiittningstillg{ing i försiikringsriirclsen skall punkt I fjiirde stycket av
a11\'isningarna till 2X tilliimpas. I hruttnintiiktcn upptages vidare hyresviirde
av fastighet. som anviinls i fiirsiikringsriirelsL'n. Har livfi\rsiikringsanstalt hos
utliindsk fiirsiikringsanstalt ;Hcrförsiikrat direkt meddelad eller i {1tl'rfiirsiikring t1t inliindsk fiirsiikrint!sanstalt meddelad annan försiikring iin pcnsionsfi'irsiikring utan att h11s sig heh;illa premiereserven. anses som riintcintikt
riinta pi1 \'iirdl't a\' i1ll'i·fiirsiikrarens ansvarighet enligt den riintefot som legat

*
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till grund för pri:mieheriikningen.
Fr{1n bruttllinUikti:n for a\'dragas dels riinta p;I giild. dds. i fdµa llm
fastighctsför\'altning. annan enligt 25 ~ avdragsgill nmkostnad fiir fastighL't.
dels förlust ,·id försiiljning a\' annan tillgi111g :in in,·i:ntarium L'ikr för
stadig' ar:1nde bruk i riirdsi:n a\'st•dd fastighet. dds hdopp varmi:d v:irdi:t av
annan tillg:'mg iin in\'L'ntarium dkr fiir stadig' aralllk bruk i riircbL'n a\'scdd
fostighL't enligt cknna lag nedskrivits. di:ls 5 procent av vad sllm ;'1tcrst~ir av
brullointiiktcn dtcr avdrag i:nligt detta stycki:.
I fr<1ga lllll individui:ll li\'försiikI frt1ga 0111 illlhiducll Ji\'fiirsiikring. indi\'iduell annan persnnförring. individuell annan pi:rsllnfrirsiikring llL"h gruppfiirsiikring Utr i S:ikring nch gruppfiirsiikring for i
varje s;'1dan verksamhl't för sig.
\·arje s:idan vnksamht:'l flir sig.
sedan :1nlrag ;Hnjutits enligt foreg(1sedan a1·drag iitnjutits cnli)!t föreg<1i:ndi: stvckt'. fr<1n ;'ttersti1ende hrutende styckt·. fri1n ;\tcrsti1endi: hruttllintiikt göras avdrag med belopp
motsvarande för varje diri:kt teL·knad (K'rsnnförS:ikring. som icke iir
pcnsillnsfiirS:ikring. 3 promille av
det basbelopp som i:nligt I kap. h ~
lagen den 15 maj I%2 (11r 3l" I) 0111
allmiin fiirS:ikring faststiillts l'i\r
januari 111ci11acf 1111cfcr taxeringsi1ret.
A\'draget skall för \'arje fiirsiikring
heriiknas till helt krllntal sa. att
iirl'tal hortfalli:r. Som en l'i.irsiikring
anses dl'ls alla individut'lla livfrirsiikringar. som samtidigt tecknats p;i
samma persllns L'ikr samma persnnt:·rs liv. di:Js alla andra individui:lla
persClnfiirS:ikringar. Sllm samtidigt
tecknats med samma pnsl)n .;c1m
försiik rad. dels samma pi:rsllns alla
gruppfiirsiikringar Slllll han har innm
en Clch samma grupp. Sammanlagt
avdrag enligt dL·tta stycke far icki:
iivcrstiga ;'11t'rsti'tcmk hruttointiikt
a,· den \'erksamhd till ,·ilken avdragt:'l hiinfiir sig.
Anlrag for ickL' ske för si1dan riint;1
frirsiikringstagare.

tnint:ikt giiras avdrag lllL'd hl'iopp
mlltsvarande fi.ir \'arje direkt tecknad pcrsonförsiikring. som icki: iir
pi:nsionsfiirsiikring. .'l prllmilk av
di:t hasbt'illpp snm enligt I kap. 6 ~
lagen ( ll/h2:.'lSI) lllll allmiin försiikring fastsliillts fiir taxeringst1rel.
;\ vdraget skall fiir varje fiirsiikring
heriiknas till helt krm1tal s{1. att
örctal hlirtfaller. Som i:n försiikring
anses dels alla indi,·iduella livförsiikringar. som samtidigt tecknats p{1
samma persons eller samma personers liv.·dels alla andra individuella
pnsonförsiikringar. sllm samtidigt
tt'L"knats med samma pnsnn SCllll
fiir<ikrad. dels samma perscins alla
gruppflirsiikri ngar som han har inom
L'll och samma grupp. Sammanlagt
antrag enligt detta stycke for icke
ö\·nstiga !1tcrst!1ende bruttllinliikt
av dL'n \'erksamhet till vilki:n avdra-

p~1

i1lt:'rbiiringsmL·dd s<1m tillkommer
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till 12

11.~ .l\kd best:immt~lst'n i

nwm. tredje stycket

0111

32

~ I

kollektiv

*

*

11. !\kd best:immelsen i 32
I
mom. tredje stycket om kollektiv

a\·)!:'ingsbidragsfiirsiikring avses si"1-

m·g<ingsbidragsfiirsiikring a\·ses si\-

dan förs:ikring som meddelas av

dan försiikring som meddelas av

Arbetsmarknadens

Arbetsmarknadens

försiik ringsak-

fiirsiikringsa k-

tid1olag. Ersii!!ning pa grund av

tiebolag. Ers:it tning pi1 )!rund av

dylik förs:ikring utg:<lr dels med ett

dvlik fiirsiikring utg{ir dels med ett

s.k. A-hcll1pp. som bestiimmes med

s.k. A-belopp. som bestiimmes med

hiinsyn endast till den försiikrades

hiinsyn endast till den försiikrades

le\'lladsiildcr

och

anstiillningstid.

dels med ett s.k. B-bclopp. som

levnadsi"dder

och

anstiillningstid.

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

bestiimmes med hiinsyn iiven till

hest:immes med hiinsyn iivcn till

iivriga omstiindigheter i det enskilda

Ö\Ti)!a limstiindigheter i det enskilda

fallet. Som in!Iikt av tjiinst r!iknas

falll't. Som intiikt av tjiinst riiknas

dels ersiittningens A-helnpp. dels

dels ers:ittnin)!ens r\-bt·lopp. dels

den dl'I av ers:ittningens B-helopp

den del av crsiittningcns R-belopp

Slllll ö\·L'rstiger ett belopp. motsva-

som överstiger ett belopp. motsva-

rande tv:\ gCmger det basbelopp som

rande tvt1 gt111ger det basbelopp som

faststiillts för januari

faststiillts för taxerings{1ret med stöd

111i/11(/(/

1111der

taxeringsi1ret med stiid av I kap. 6
lagen den 25 maj l %2 (nr

~~I)

~

om

av I kap. 6 ~ lagl'n (I %2::181) om
allmän försiikring.

allmiin fiirS:ikring.
Restiimmelscrn<l i riirsta stycket äga nwtsvarande tilliimpning i fr;1ga om
ersiittning pi1 grund av st1dan kollektiv avgi1ngshidragsförsiikring i annan
fiirsiikringsanstalt som betriiffanck crsiittningens storlek och linig:a \'illkor
mots\·arar kolkktiv av!!{111gsbidragsförsiikring hos Arbetsmarknadens för<ik ringsaktieh( >lag.
'.\kd be'1:immelsen i 32 ~ I mom. tredje stycket om avg:ingsers:ittning som
utgiir annLlrlcdes iin pa grund av kollektiv avgf1ngsbidragsfiirs:ikring avses
s:1dan avg{1ngsersiittning snm staten utbetalar till arhL'tstagare och som utg<'ir
enligt motsvarande grunder som ersiittning p{1 grund av kollektiv avg{ingsbiclragsförsiikring i Arbetsmarknadens försiikringsaktieblilag.
Best:immelserna i 32 ~ I mom.

Bestiimmelsema i 32

*l

mom.

tredje stycket om avg:rngsersiittning

tredje stycket om avgängscrs:ittning

till arhetstagarL· som omfattas a\' s.k.

till arbetstagare som omfattas av s.k.

trygghetsa\·tal <!\·ser si1dan ersiitt-

trygghetsavtal avser st1dan nsiitt-

ning. som utgf1r enligt trygghetsa\"lal

ning. som utgiir enli)!t trygghets<1vtal

mellan Pri\ attj:instemannakartellen

me Ila n Pri\'a ttjiinsteman nakarte Ilen

(>ch

och

a rhetsgivarorganisation

~Senaste lydelse l 1>77Al.

och

arhctsgiva rnr)!anisat ion

och

r"

Prop. 1981/82:50
:\'/l\'{f/"ll//c/c·

.

Fiirt'slage11 lycle/sc

f\'l/ef.H'

faststiilil's undl'r li:dning av ett s.k.
trygglh:tsri1d. Ersiittning pa grund av
st1dant trygghl'tsavtal utg~tr dl'b llll'd
L'lt · hl'lopp som uthl'talas mi111aden
dtl'r tkt att anstiillningen har upphiirt. dl'is med ytterligart· L'tt belopp
som uthl'lalas niir arhl'lstagarL'n har
varit arhl'tsliis i min-,t SL'X m;inadl'r.
Som intiikt a\ tjiinst riiknas lit-Is dl't
frirstnii11111da hL'ioppL't. dels dL'll 'del

faststiilles u1Hkr IL'dning a\' L'tt s.k.
trygght·tsr;'1d. Ers:ittning pa grunda\'
S:1dant t rygghl'tsa\'tal utg~ir dl'is med
L'tt belllJlJl som uthl'talas m:1nadl'n
dll'r dl't att anstiillningl'n har upphl.irt. dl'ls mL'd vttl'rligarl' ett belopp
som uthl'talas n:ir arhl'tstagarl'n har
\ arit arhL'tslii-, i minst SL'X mi1nadn.
S11m intiikt <I\ tjiinst riiknas dl'b dl't
frirstniimnda hl'ioppL't. dl'is dL'll dl'i
a\ dl't sl'narl' bl'ioppel snm iivnsti!!L'r vad som mots\·arar t\·[1 g<ingt•r
dl't baslx'lopp som mL·d stiid a\· I

av det senarL' hl'i1ippl't snm ii\'l'rstigl'r \·ad soni mots\·arar t\'a giingn
tkt basbelopp som mL·d stiid a\· I

*

kap. <i* lagL'll om allmiin förs:ikring
har faststiillts fiir ja1111ari 1m/11<11/

kap. (1 lagen om allmiin förS:ikring
har faststiillt.s fiir laxninµsi1rl't.

1111ila taXL'l'ingsill'L'l.
till -l I
.I a.' I fr{1ga llm skattskyldiga. som

hl'dri\ er byggnads- L'iil'r anliigµningsriirebt: L'lll'r hant\'L'rks- L'lkr
konsult riirelse. gl 1dta-, dL'll i rii kl'nskapl'rna gjorda rl'do\'isningl'n a\
p<'1giiendt· arhl'tl'n vid inkomsttaxL'ringl'n nm rl'dO\'isningl'n inlL' star i
strid ml'd hl'st:imml'iserna i tknna
an\'isni ng-,pu nk t. Utförs de p:1gitL'Tldl' arhL'tl'na ra liipande r:ikning
giilkr hl'stiimml'isl'rna
trl'djL'.
;ittondl' orh niondl' styrkL'na. lktriift'amk arhL'tl'n. som utförs till fast
pris. g:ilkr hl'st:imml'lsnna i fjiirdl' niomk stVL'kl'na. Enskild niiringsidkare i \·ars \'l'rhamhL't dl'n
bru tll ll imsiitt ni ngssu m man
normalt umkrstigl'r L'tt griinshl'iopp
som nwts\'arar 20 g<"ingt:r dt:t L'nligt
lagen (I %2:.IX I) om allmiin fiirs:ikring hn1ii111cl11 hashc/111111<·1 Fir den
si•;ta m:i11<1dL'll a\· r:ikL·nskapsarL'!.

'Sc·nastl'

lydelse· JllSI :~ 1 1~.

~

.I a. I frt1ga om skattskyldiga. som
ht•dri\'er byggnads- L'ikr anliiggningsri.irl'lse eller hantVL'rks- L'lln
konsultriirl'lse. godtas dl'n i riikl'nskaperna gjorda rl'dovisningl'n av
pi1g<1L'l1Lk arhe!L'll vid inkomsttaxeringt:n lllll redcl\'isningen inte st:'ir i

strid mL·d hL·st:immelserna i dl'nna
an\ isningspunkt. l :1fiirs dL' p:'1gi1e11dl' arhctl'na p<l liipande riikning
giiller hl'stiimmL'lserna
trt·dje.
{1ttomk och nionde stvl'kena. HL'triiffandt· arht·ll'n. Sl>lll utfiirs till fast
pris. giilkr hl'sliimml'lserna i fjiirdt·-ni11nck st\'l'kL'n;1. Enskild niiringsidkan: i \·ars \'erksamhet den
i1rliga
hru t ll H imS:it t ni ngssu m man
normalt understign L'tt griinshl'iopp
som mlitsvarar 211 g!1ngn det bashe!111111 t'nligt lagen (I %2:.IX I) 0111 allmiin l'iir>;ii kring .rn111giilfrr1111cla den
sista mi111aden a\' r:ikl'nskapsill'et.
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för tilliimpa bestiimmclscrna för
för tilliimpa bcstiimmclscrna för
arbeten s(im utförs pf1 löpande räkarbeten som utförs på li>pandc räkning iivcn i fri1ga om arbeten som
ning även i fråga om arbeten som
utförs till fast pris.
utförs till fast pris.
Ett arbete anses utfört på liipamle räkning om ersiittningen uteslutande
eller så gott som uteslutande fastställs på grundval av ett på förhand bestämt
arvode per tidsenhet. den faktiska tidsåtgången och - i förekommande fall den skattskyldiges faktiska utgifter för arbetet. I annat fall anses arbetet
utfört till fast pris.
Värdet av påg{1cnde arbeten. som utförs pt1 löpande räkning. behöver inte
tas upp som tillgång. I stället skall som intäkt redovisas summan av de belopp
avseende arbetena som den skattskyldige har fakturerat under beskattningsåret.
Viirdet av pågående arbeten som
utförs till fast pris får. såvitt gäller
byggnads- eller anliiggningsrörclse.
tas upp till lägst ett belopp motsvarande 85 procent av de vid beskattningsarets utgång nedlagda direkta
kostnaderna avseende de arbeten
för vilka slutlig resultatredovisning
då inte har skett. I frfiga om hantverks- eller konsultrörelse får värdet
av p!tgiiende arbeten. som utförs till
fast pris. tas upp till lägst ett belopp
motsvarande samtliga vid beskattningsårets utg[mg nedlagda direkta
kostnader avseende de arbeten för
vilka slutlig resultatredovisning df1
inte har skett. Från sistnämnda värde får avdrag åtnjutas med högst ett
belopp motsvarande basbeloppet för
den sista månaden av räkenskapsiiret. dock inte med högre belopp än
som svarar mot de direkta kostnaderna. Har den skattskyldige erhållit
ersättning för arbete. som avses i
detta stycke. skall beloppet inte
redovisas som intiikt utan som en
skuld till den för vars riikning arbetet
utförs.

Viirdet av pågäcndc arbeten som
utförs till fast pris får, såvitt giiller
byggnads- eller anliiggningsrörelse.
tas upp till lägst ett belopp motsvarande 85 procent av de vid beskattningsårets utgång nedlagda direkta
kostnaderna avseende de arbeten
för vilka slutlig resultatredovisning
d{1 inte har skett. I fråga om hantverks- eller konsultrörelse får värdet
av pågående arbeten. som utförs till
fast pris. tas upp till liigst ett belopp
motsvarande samtliga vid beskattningsårets utgång nedlagda direkta
kostnader avseende de arbeten för
vilka slutlig resultatredovisning då
inte har skett. Från sistnämnda värde för avdrag åtnjutas med högst ett
belopp motsvarande det basbelopp
som gäller under den sista månaden
av räkenskapsåret. dock inte med
högre helopp än som svarar mot de
direkta kostnaderna. Har den skattskyldige erhållit ersiittning för arbete. som avses i detta stycke. skall
beloppet inte redovisas som intiikt
utan som en skuld till den för vars
riikning arbetet utförs.

Som direkt kostnad anses inte värdet av den arhetsinsats som utförs av den
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lydelse

skattskyldige. dennes make eller harn under 16 t1r. Är uppdragstagaren ett
handelsbPlag skall som direkt kostnad inte anses värdet av arhetsinsats som
utfiirs av deliigarc i bolaget.
Uppg{1r värdet av pågående arbeten i byggnads- eller. anläggningsrörelsc
till lägre belopp iin medeltalet av värdena av sadana arbeten vid utgången av
de tva närmast föregaende beskattningsåren (jämförelseåren), får värdet av
p?1gäende arbeten vid beskattningsårets utgång tas upp till lägst ett belopp
motsvarande skillnaden mellan värdet av pågående arheten vid nämnda
tidpunkt och 15 procent av jämförelseiirens medeltalsviirden. Blir skillnaden
negativ för bestämmelserna i de två sista meningarna av punkt 2 sjätte stycket
tilliimpas.
l lar den skattskyldige åtagit sig att till fast pris utföra visst arhete för .
annans riikning skall. siivicla intressegemenskap råder mellan elen skattskyldige och uppdragsgivaren och anledning finns att anta att bestämmelserna
ovan i denna anvisningspunkt utnyttjats för att herecla obehörig skatteförmån {1t den skattskyldige eller uppdragsgivaren. nämnda bestämmelser inte.
gälla. I nu avsedda fall skall den skattskyldiges inkomst på grund av arbetena
beriiknas efter vad som med hänsyn till omständigheterna framstår som
skiiligt.
Har den skattskyldige i betydande omfattning underlåtit att slutredovisa
eller fakturera belopp som enligt god redovisningssed hade kunnat slutredovisas eller faktureras skall som intäkt tas upp de belopp som skäligen hade
kunnat slutredovisas eller faktureras.
Kan den skattskyldige göra sannolikt att det belopp. som enligt bestämmelserna ovan skall redovisas som intäkt av pågående arheten. överstiger
vad som kan anses förenligt med god redovisningssed, får inkomsten i skälig
utsträckning jiimkas nedåt.
I. Denna lag triider i kraft den 1 januari I 982.
2. De nya bestämmelserna i punkt I av anvisningarna till 30 *och punkt 11

*

av anvisningarna till 32 tilliirnpas första giingen vid 1982 års taxering.
3. De nya bcstiimmelserna i 46 § 2 morn. och punkt 2 e av anvisningarna
till 29 § tillämpas första gången vid 1983 års taxering. Äldre bestämmelser i
46 § 2 morn. sjätte stycket giiller dock all jämt om driften i förvärvskällan har
upphört före ikraftträdandet.
4. De nya bcstiimmelserna i punkt 3 a av anvisningarna till 4J ~ tillämpas
första gtmgen vid 1984 års taxering.
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Lag om iindring i lagen (1981 :5531 om ändring i kommunalskattclagcn ()928:.rnl)
Hiirigeno111 foreskriYs att anvisningarna till [l) ~ knmmunalsbtll'la,t.!L'n
( lLJ2X:37tJ) i den lydelse de har nhitllit genom lagen ( llJXl :5531 om iindring i
niimnda lag och iivergi111gsbL'Stiim111elserna till lagen (I lJX I :553 l skall ha
nedan angi\"11a lydelse.

N11l'ari111i/e lydd1l'

Fiirl'slagm lydd11'
A~n·isningar

till JlJ

~

Socialhjiilp. hegravningshjiilp samt umkrh;ill. som liimnats fange eller
patiL'lll ;'1 hospital. m. 111. dyl. iir icke att ·hiinfiira till skattepliktig· inko1föl.
Detsamma ,t.!iilkr i fri1ga om till föreningar influtna mediL·ri1sa\gifter.
\kd skadesti111dsfiirsiikring först:h försiikring. enligt \'ilken di:n försiikrade iiger utfr1 ersiittning för skackstiind vartill han iir hniittigad p;1 grunda\·
persnnskada (Ö\Trf'allsskydd o. d. ).
Ersiittning till fiiljd av personskada som utg;ir i annan form iin periodisk
utbetalning (en,t.!illl,t.!Sbl'loppl och avser fiirlorad inkomst av skattepliktig
natur utgiir skatteplikti,t.! intiikt si1vida ickL' annat fiiljer av iiniµa hL'stiimmelser i cknna la!!.
Om enµi1ngsbelopp. sori1 utg:;'ir till
Om eng;'mgsbl'iopp. som utg:1r till
följd av personskada. utgiir ersiittföljd av perstinskada. utgiir L'rsiittning för framtida förlust av skattening för framtida fiirlust aY skattepliktig inknmst. skall dock -111 propliktig inkomst, skall dock -10 procent a\' hl'inppet avriiknas st1snm
cent aY bdoppet avriiknas si1som
icke skattepliktig Lkl. Upphiir skatticke skatll'pliktig Lkl. Upphiir skattskyldig t\il eller flera s:\dana enskvldig. t\·i1 dkr flera S:1da11a t:ngiingsbelopp till följd av samma pergiingsbelupp till fiiljd av samma personskada. skall vad som nu har sagts
sonskada. skall Yad som nu har Sa,t.!ts
giilla varje si1dant belopp. Vad som
giilla varje siidant belopp. Vad som
avriiknas fran l'tt eller flera eng;'1ngsavriiknas fdm ett eller flera engi1ngsbelopp under beskattningsiiret far

belopp under heskattningsiirl'I for

emelkrtid - i förekommande fall
tillsammans med \'ad som a\Tiiknats
tidigare i1r - för samma personskada
sammanlagt icke iiverstiga femton

emellertid - i fiirekommande fall
tillsammans med vad snm avriiknats
tidigarl' ;·ir - fiir samma persnnskada
sammanlagt icke ÖYL'rstiga ft:mt(1n

basbelopp rnligt lagen ( 1%2:3XI)
0111 all111iin försiikring. Hiirvid skall
avriiknad dl'I av ett eng:ingshL'lopp
uttryckas i det basbelopp. snm har
faststiillts för januari 1111/11ad det
hcskattni11gsdr under vilket engi"1ngs-

basbelopp enligt lagen (I %2:3X l l
0111 allmiin försiikring. 1-liirvid skall
a\Tiiknad del av ett en,t.!<ingsbclnpp
uttryckas i det basbelopp. stim har
faststiillts fiir det ar under \'ilket
eng:'mgsbelnppct hli\'it till,t.!iingligt
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bt'luppl'l blivit tillg:ingligt fiir ldtför lyftning.
ning.
Uth\'tcs .si1dan li1Tiinta eller del dii1·;11 ..som utghr till fiiljd al' persomk:1da
nl·h utgiir sbttq1liktig int:ikt l'nligt .\2 ~ I nmm .. mot eng;.ingsbelllpp. g:illa
be>t:i1111nl·1'crna i fiireg;lendl' st yckl· het r:iffandc '''dant l'ngi·1ngshelopp.
L:tbytö samma livriinta l'ller dl'I diiral'. '''m utgiir >bttcpliktig intiikt enligt
~ I mom .. nwt l'ng;ingshl'lopp. skall hela L'ngi1ngshL'!oppl't upptagas

32

S.-1sllm skatlL'pliktig intiikt. Sker uthylL'. helt l'lln del1is. a1· annan liniinta iin
nu \agts 11111t engi1ngshL·l11pp. skall hL·l11ppL't ansL'S utgiira icke skattepliktig
intiik t.
1.iin ..s11111 utgiir fr;in arht'lsgil'arc i •;;idana fall. di1 denne pi1 grund <il'-' bp.
IC1 ~andra l'llcr tredjl' stycket lagen ( JC)h2:3XI) om all111iin fiirsiikring iiger
upphiira arhl'tstagarL'n tillkommandl~ nsiittning friin allin:in fiirsiikringskassa. iir .sbttepliktig int:ikt. Fiir arbL'tsgi1arL'n iir den a1 honllm i n:imnda fall
uppburna ersiittningL'n fr;.in fiir>:ikringsbssan ii1·ens11m annan d:irifr:ln
uppburen crsiittning i anledning a1 kmtnad för dL·n anstiilkks riikning att
betrakta .;0111 skatkpliktig inkomst. dock att L'rsiittningen ickL· iir skattepliktig fiir arbL'tsgi1·aren. diirc>t den till dl'n anstiill1k utbetalda liinen L'llcr den
för honnm hal'Lla k(lstnaden utgiir fi1r arbet>givarl'n ickL' anlragsgill utgifl i
fiirviin·skiilla. Er>iittning. som an1wdedc-, :in i fllrm a1 pension eller annan
liniint;1 utbL·tala> a1· arhl'lsgivarL' 1id vrke>skada eller arb(·tsskada i de fall.
d;I arbL·tsgi1·;m:n star s. k. sjiilwisk enligt lagen ( 11154:2.+31om1rkcsskadcfiirsiikring l'llcr lagen ( l 1!7h:.\Xtl) 11111 arbetsskaddiirsiikring. r:iknas till
skattl'pliktig inkll111st enligt de _l!rtindcr som skulle hal'a g:illt 1id fiirs:ikring
L'nli_[!t sistniimnda la_[!.
Skatteplikt fiirl'ligger inte fiir bidrag fr;'in stat eller knmmun. som utgill"
enligt a1· regl·ringen L'llcr av statlig mvndight'l meddelade hL·st:immclsl'r. i
samband med utbildning L'lkr 0111,kolning. till arbetsliisa och partil'llt
arbL·tsfiira samt med dL'm i fr;1ga 1:·111 s;·1dana bidrag likst:illda i den man
bidragen a1·>t'r traktamente uch S:irskilt bidra_l!. rlyttningsbidrag enligt
arhd.;marknad.;kungiircben ( llJhli:.''.1S) 1>ch tlyttnings•;ti.id enligt förurdningt'll t I 1!7'l:h.12) 1>111 rt·ginnalp1ilitiskt stiid utgiir inte skattepliktig intiikt i fiiljd
1·;ir;i1 :11 drag inte ml'dgl'S fiir den kostnud som si1dan1 bidrag L'iil'r stiid ;ir
a1·sett att t;iL·ka. Skatteplikt föreligger inte hL·lkr för bidrag som ut_l!<ir enligt
lap.~·n (I %0:hll3) n111 bidrag till 1 i:,sa handikapp:1de ;i)!are av mntorfordo1J.
Statsbidra.l!. snm Ut)!i1r till niiring:;idkarc kir hans n;irings1erksamhl'l. iir
icke skaltl'plikti,l! inknmst. 1>m hidragl'l ;111\'iints fiir att bestrida kostnad fiir
vilkl'n riitt till anlrag icke fiirL·lig_l!cr 1·art· sig direkt s:lsom omkostnad eller i
form al' ;irliga 1·iirde111insknin_[!sa\'\lr:1_l!. I far bidragt•t am·;ints fi"1r att hl·strida
s:idan ko ..;t1wd i \'l'rksamhetl'n 'illlll :1r p:'1 L'll _l!:ln.t: al'dragsgill 1·id taxL·ringL'll.
ut)!iir bidragt'I skattepliktig intiikt ..\r den k1>stnad fiir 1ilkl'n bidraget utg;ir
-1
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avdragsgill vid taxeringen för tidigare beskattnings~\r iin det då hidraget skall
upptagas som intiikt, fär den skattskyldige i stiillet Mnjuta avdrag för
kostnaden vid taxeringen fiir det ttr d(t bidraget upptages som intiikt.
Yrkande hiirom skall göras i deklarationen avseende det beskattningsiir dä
yrkande om avdraget eljest enligt denna lag först skolat framstiillas.
Återhetalas bidrag. som upptagits som intiikt. för den skattskyldige göra
avdrag för det <lterbetalade beloppet. Har bidraget anviints för att anskaffa
tillg{mg. för vilken anskaffningskostnaden får avdragas genom {1rliga
viirdeminskningsavdrag, skall vid beriikning av värdeminskningsavdrag
sasom anskaffningskostnad anses endast s{t stor del av kostnaden som icke
täckts av bidraget. Är bidraget större iin det taxeringsmässiga restviirdet för
tillgangen, skall ett belopp motsvarande skillnaden utgiira skattepliktig
intiikt för mottagaren. Återbetalas statsbidrag, som p{1verkat beriikningen av
anskaffningskostnaden i nu avsett hiinseende. far tillg[ingens avskrivningsunderlag ökas med vad som ;lterbetalats, dock med högst det bt?lopp varmed
beriikningen pftverkats. 1 den m:'m statsbidrag enligt vad nyss föreskrivits
utgjort skattepliktig intiikt, far den skattskyldige vid ;iterbetalningen
tillgodoföra sig avdrag för den del som sölunda utgjort skattepliktig intiikt.
I far bidraget använts för att anskaffa tillg{111gar avsedda för omsiittning eller
förbrukning (lager). utgör bidraget skattepliktig intiikt. men skall t1 andra
sidan vid tilliimpning av ..i 1 ~och anvisningarna till niimnda paragraf den del
av lagret för vilken anskaffningskostnaden tiickts av bidraget icke medriiknas
vid viirdcsiittningen av tillgängarna. Aterbetalas statsbidrag. som anviints för
anskaffande av lagertillg{111gar. far den skattskyldige göra avdrag för det
äterbctalade beloppet. Tillgångarnas anskaffningsviirde skall därvid anses
ökat med det äterbetalade hcloppct. Vad som ovan sagts i detta stycke äger
motsvarande tillämpning för statsbidrag i form av amorteringsfritt liin
(avskrivningslan ). Omstiillningshidrag enligt arbetsmarknadskungi.irelscn

(1%6:368) och kontant arbetsmarknadsstöd utgör skattepliktig intiikt.
Sttid som staten liimnar till fört:tag i form av lån. för vilket i\terbetalningsskyldigheten iir beroende av företagets framtida resultatutveckling eller
annan liknande omständighet. skall inte anses som skattepliktig inkomst.
Regeringen kan dock. om synnerliga skiil därtill föreligga. pä ansökan av
företaget besluta att l<'mebeloppet skall anses utgöra skattepliktig intäkt i
företagets niiringsverksamhet. I beslutet skall anges om li111et i sin helhet skall
utgöra skattepliktig intäkt under det beskattningsi1r dä lånet stiillcs till
företagets förfogande eller om utbetalat lt1nebclopp skall utgöra skattepliktig
intäkt under beskattningsi"tr till vilket utbetalningen iir hiinförlig. Äterbetalas
ltm. som i enlighet med beslutet upptagits s{1som skattepliktig intiikt, för
företaget göra avdrag för det Merbetalade beloppet.
Skatteplikt föreligger icke för engångsbidrag som utgiu i samhand med
arbetsplacering som utgör led i arbetsmarknadsstyrclsens omhiindertagande
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N111·11rw1de lvde/sC'
av flyktingar.

Skatteplikt föreligger ej heller för bidrag. som stiftelsen Dag Hammarskjölds Minriesfond till fullföljande av sitt iindam{1l utgiver för mottagarens
utbildning.
Enligt 46

*2

1110111.

första stycket 4) föreligger viss riitl till avdrag för bidrag

till barns underhMI. St1dant undcrh;lllsbidrag skall icke hiinföras till
skattepliktig inkomst.
Denna lag triider i kraft den 1

Denna lag träder i kraft den 1

januari 1982 och ti!Wmpas första

januari 1982 och tilliimpas första

gången vid 1983 års taxering.

gimgcn vid 1983 [irs taxering. Atdre

/Jestii111111elscr gäller dock i frag11 0111
e11gc/11gs/Je/opp som h11r hli1·it ti/1giingligt fiir /_\ft11i11g före ikrafttriid1111det.
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Lag om ändring i upphiirclslagcn () 95.,:272 l
l liiril!etHHll tiirL'Skri\s att 111

~

upphiirdslagL'n ( J<J:'J:27.2)1 skall ha nL·dan

anl!i\'na lydelsl'.
:V111·ar1111d1· /rdd1·l'

Fii/'l's/ug1'11 lrdcls1'
11 I

~~

f'rt·limin:ir A-sk;1tt skall intL' hL'r:iknas p;'1 er<ittnin/!. Slllll \'id kll11111111nal
t,iiinst J:imnas för vissa lllL'd tjiinstl'n förl'nade kostnadn. L'j helkr p;'1
l'rsiittninl!. som \·id en-,kild tjiinst liimnas för sadana klistnader. 0111 inte
t'rsiittninµL·n v:iSL'lltlil!L'n ii\'erstiger \'ad Slllll sLiligL·n kan ansö \ara
L'l'f<lrdl'riil!t fiir k<l,tnadnnas ht·stridandl'.
l'rl'iiminiir A-skatt -,bil inte utl!il fiir:
a) folkpensinn nl'h tilliiggspl'n-,iun t'niigt lagL'n ( 1%2:3S1) <llll allmiin
fiirsiikring. diir .:·j ann;d fiiljcr a\'· fiinirdnandc t'niigt ·' ~ 3 nH1m. l'lll'r den
-,kathkyldigL' begiir att a\·drag fiir s;idan -,katt sbll giiras:
Limil,ichidrag t'niigt familjl'hidra_[!Sla/!L'n ( /9./f1:99J: eller
d) si1dan pL'nsion. li\T:inta clln
fr;in fi.irS:ikringsanstalt llt).!;kndL· anL')

nan skattepliktig l'rs:ittnin1,!. som
uppg;·1r till hiigst hiilftl'n a\· det has-

l'amilit'hidrag l'nligt f;1111il,il'bidraµslagl'n (f <!78:5:!11 ! : e lll'r
c)

d) sadan J'L'nsion. lin:inta eller
fri1n fiir<ikringsanstalt utg;kmk annan skatkpliktiµ ers:illning. snrn
11pp/!;1r till hiigst hiilften a\' dL't bas-

helnpp s11m enligt lagL·n om ;dlmiin
fiirS:ikring giilldc for d1'!'!'111/,.,,. 1111)11ad ;irct fiirc det ar 11ndl'r \'ilket
er<ittningL'll utges. Vad 1111 har sagh
skall dock L'j till:impas pi1 pL'1l'illn
od1 \·iirdhidra).!. som ut1,!ilr p:·1 grund
a\' lagl'n lllll allmiin fiirsiikring. dl'lpensilln enligt lagen ( IlJ7lJ::-:-I) om
dclpl'n-,ionsfiir-,:ikring och pi1 yrkcsskalklivriinta eller lin:inta enligt

belopp som l'nligt 1:1/!L'n lllll allmiin
fiirsiikring giilldL· fiir <"1rl'l fiirL' det iir
undn \'ilk.:t l'rs:ittningen utµcs. \'ad
nu har sagts skall doL·k L'j till:impas
pa JlL'n'>i<ln och \';irdhidra/!. som
utgi1r p;"1 grund a\' lagen om allmiin
fiirs:ikring. delpL'll'>i<ln t•nlil!t lagen
( I1l7lJ:X-I) um delpe11sio11sfiirsiikring
1>d1 pa yrkesskadelin:inta l'lkr liv-

\agL'n ( \'J7<1:3Sll)

arhetsskaddiir<ikring clkr lagen
( JlJ77:2h:') <llll statli!!t personskadeskvdd.

,1111

arhl'tsskaddi.ir-

siikrinµ cllcr laµL'll ( ll177:2h)) ''m
statlil!t pns11nskadL·skydd.

riinta enligt lagL'n ( IY7h:JSll) om

Denna lag tr:idn i kraft dL'll I januari ILJS2 och till:imp;is t'iirsta gi1ngL·n i
fr;'1ga <llll Jll't'iimin:ir skatt fiir iir I'JS.'1.

I .:1gL'l1 <1111tryckt JlJ/2:75.
ScnaslL' l\'llclsc a1 lagL·ns
: S~naslL' lnklsc J<J7<J:-1X 1i.
I

ruhrik ll.17-1:771.
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19 Förslag till
Lag om ändring i jordbrukshokföringslagcn ( 1979: 141 l
I liirigL'Illllll frircskrivs att I
nl'llan angi\na lydelse .

*jordhrukshokföringslagen ( l lJ7l): 141) skall ha

.\'111·,11w1clc lrdt'!.H'

Fiircslagrn lydelse
~

~

Enskild person som iiger eller brukar jordhruksfastighet iir skyldig att som
underlag för taxeringen föra riikenskaper för inkomsten fr[m fastigheten pä
'>iitt nedan siigs. Dehamma giilkr diidsho som iiger eller brukar jordbruksfastighet.
behiiBestiimmelserna i 9-15
Bcstiimml'lserna i 9-15
behö\'l'r ej tilliimpas a\ niiring:sidkare i \'er ej tilliimpas av niiringsidkare i
vars verksamhet den iirliga hruttovars \'l'rksamhet den {1rliga bruttoomsiittningssumman normalt underums:ittningssumman normalt understiger ett griinsbelopp som motsvastiger l'lt griinsbelnpp som mots\'arar 20 g:\nger det hasbclopp enligt
rar 2ll gi1nger det enligt lagen
lagen (I %2:381) om allmiin försiik( 1%2:381) um allmiin försiikring
llt'slii111da hashclupfll'/ ji"ir den sista
ring.wm giiff<'r 1111dl.'rden sista m:ina111i111aden a\' riikenskapsiiret.
den av riikenskapsiiret.
SkylLlighetL'n att föra riikenskaper enligt denna lag skall vid tilliimpning av
annan lag icke anses innebiira att niiringsidkaren iir bokföringsskyldig enligt
bokföringslagen ( 197(1: 125).

**

Denna lag tr:ider i kraft den

**

januari 1982.
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20 Förslag till
Lag om ändring i studiestödslagcn (1973:349)

Härigenom föreskrivs att 4 kap. 23 ~ studiestödslagen (1973:349) 1 skall ha
nedan angivna lydelse.
Nul'lirandc lvdelse

Föreslagen lydelse

4 kap.

2H

**

Vidbcräkningenligt 13. 14.16, 17

lopp som gäller vid ingången av den
tidsperiod för vilken studiemedlen
är avsedda.

och 19 *~ av studiemedel tillämpas
det basbelopp som gäller vid ingången av den tidsperiod för vilken studiemedlen är avsedda.

Vid beräkning enligt 13 och 14
av studiemedel tilliimpas det basbe-

Vid beräknin;? enligt 16, 17 och 19
§§ av studiemedel tillämpas det bas-

belopp som gäller en månad före
ingången av det kalenderhafrår för
vilket studiemedlen är m·sedda.
Denna lag triider i kraft den 1 januari 1982.

1

Lagen omtryckt 1981:)79.
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SOCIALDEPARTEMENTET

Utdrag
PROTOKOLL
vid regcringssammanträde
1981-09-24

Närvarande: statsministern Fälldin . ordförande, och statsråden Åsling,
Söder, .Johansson, Wirten. Andersson. Petri. Eliasson, Gustafsson, Tillan-

der. Molin
Föredragande: statsr[ldet Söder

Lagrådsremiss om sättet att fastställa basbeloppet enligt lagen
()962:381) om allmän försäkring, m. m.

Inledning
Regeringeri har tidigare denna dag beslutat att lägga fram en proposition
om vissa ekonomisk-politiska åtgärder. m. m. (prop. 1981182:30). I propositionen redovisas ett samlat åtgärdsprogram som bl. a. tar sikte på att
medverka till en viss uppbromsning av de kraftiga kostnadsökningarna för
staten och den allmänna försäkringen. De indexregler som gäller inom
pensionssystemet har under de senaste åren inneburit en kraftig kostnadsutveckling pil detta område. I propositionen har aviserats att reglerna för
omräkning av basbeloppet enligt Ltgen ( 1962:381) om allmän försäkring
(AFl.) bör ändras så att basbeloppet i fortsiittningen justeras endast en gang
per år. Därmed kommer pensioner m. m. att ändras till följd av prisutveeklingen högst en gång per år.
Med hänvisning till vad jag har anfört i min anmälan till nämnda
proposition kommer jag i det följande att föreslå att bestämmelsen om
basbeloppet i l kap. 6 AFL ändras. Vidare kommer jag att behandla de
följdiindringar som behövs i andra lagar. Samråd har skett med cheferna för
berörda departement. nämligen chefen för justitiedepartementet och chefen

*

för ekonomi- och budgetdepartementen.
Med hänsyn till konstitutionsutskottets ställningstagande i granskningsbetänkandet 1980/81:25 bör frågorna redovisas för lagrådet innan proposition
läggs (KU 1980/81:25 s. 54).
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2 Sättet att fastställa basbeloppet
Den grundliiggandc bcstiimmelscn lllll basb..:loppet finns i I kap.

(1 ~

A IT

och har i huvudsak följande innch;"ill. 11ash..:loppet faststiills av regeringen för
vark miinad och iir l:'i ..(()()kr. multiplin:rat med det tal (jiimförelsetal) Sllm
angL'f" fiirh;·111amkt mellan det allm:inna prisbget under andra mimadcn fiire
den som basbeloppet avser och prislii!!t't i juni J lJXll. Hiriindringarna i det
allmiinna prisliiget skall. i enlighet med föreskrifter som meddelas av
rL'!!L'rin!!en. för tid efter oktober llJXIJ beriiknas med bortseende fri1n
indirL'kta skatter. tullar. a\'!!ifter lll'h iindringar i encr!!ipriscr samt med
tillii!!g fiir subventiliner. 13asbelnppet far iindras endast om j;imförclsetalet
har ökat eller minskat med minst 3 <;-. sedan niirmast fön:!!;lende iindring
skedde.
Under i1r ll)XIJ hiijdes basbl'ioppet vid fyra tillfällen. I littills under ;ir ll)XI
har basbeloppet höjts vid tvi·1 tillfiillcn och iir f. n. 17 .\()()kr. Dt·lta belopp har
varit oföriindrat sedan juni ll)Xl.
Ut!!i1ende PL'nsioner och andra fiirmimL'f inom den allmiinna försiikrin!!en
anknvts till basbelllppct för den milnad varje fiirmim avSL'L Detta innebiir att
fiirmiinsheloppen automatiskt iindras niir basbehippct iindras. I andra
sammanhang anviinds det basbelopp som !!iiller vid en viss tidpunkt. vanli!!en
vid iirets in!!;111g. fiir bcriikningcn av pensionsplliing och för maximeringen
av sjukpenning. havanclcskapspcnning och föriildrapcnning tilliimpas siilunda det \'id i1rets in!!i1ng giillande basbeloppet.
Basbeloppet styr inte bara utg:iende förmf1ner inom den allmiinna
fiirsiikringen utan har successivt fatt ökad betydelse inom andra llffrntliga
riittsomrackn. Basbeloppet anviinds diirvid för att beriikna ersiittninµsbelopp. inkomstgriinser m. m. Det iir vidare inte llvanligt att det pf1 det
privatriittsliga omrt1det tas in villkor med anknytning till basbeloppet. Pi1
arbetsmarknadens omr;1de har t. ex. basbeloppet fritt bctnklse för de
tjiinstq1ensitlner oeh andra avtalsförsiikringar som kompletterar den allmiinna fiirsiikringen.
Som tidigare niimnts har chefen för ekonomi- od1 budgetdepartementen
denna dag redovisat motiv och riktlinjer för vissa budgetförstiirkande
iitgiirder. :-.ted hiinvisning till vad jag anförde i anslutning hiirtill föresl;'ir jag
att n:glerna för uppräkning av indexanknutna fi.irmi111er m. m. iindras S:1 att
uppriikning i fortsiittningen sker endast en !!<ing per i1r. .la!! fiiresi<'ll" diirför att
re!!lerna för faststiillande av basbeloppet enli!!t i\ rL iindras

p{1

fliljandc

siitt.
Basbeloppet faststiills att giilla för t1r i st:illct fi\r som nu för mimad.
Basbeloppet kommer diirvid att riiknas fram genom att jiimfiirelst:·n gi·irs
mellan det tal som an!!er förhitllandet mellan det allmiinna prislii!!ct i
november Eiret före (kt iir som basbeloppet avser och prisliigct i juni ILJSO.
Beräkningsgrunderna skall i övrigt vara desamma som enli!!t nuvarande
regler.
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Eftersom hashcloppet i::nligt fi\rslagct skall faststiillas cndast en g{111g per
(1r. finns dct inget hclwv av att heh:"1lla nuvarandc bcstiimmelse om att
bashcloppct för iindras endast om prisliiget har iindrats mcd minst 3 c.;- sedan
förcgiiende ändring gj1irdes. Bestämmelsen hiir dock giilla överg[111gsvis vid
faststiillande av basbeloppt:l för

~1r

I'J82.

De nya r~·glcrna för faststiillande av hashcloppet bör giilla fr. o.

111.

den I

januari I WC. Genom denna iindring kommer de bashcloppsanknutna sociala
förm;lner

111.

m. som f. n. omriiknas under löpande iir vid fi.iriindring av

basbeloppet att fr. o. m. ar 1982 riiknas om cndast i januari varje ~ir.
Vad jag hiir har anfört föranleder iindring i I kap. 6

*AF!..

Niir det giiller ing;ingna avtal och andra besti1cnde riittsförhällanden pi't det
civilriittsliga omr;idet som hiinvisar til.I basbeloppet för det cfter en tolkning
av ,·illkmcn i varje enskilt fall avgiiras vilka effekterna blir av den föreslagna
iindringen (jfr lagutskottets yttrande l LJ80/8 l :3y till socialförsiikringsutskottct: SfU 11!80!81: 14 s. 80).

3 Övriga lagförslag
Förslaget till iindring i I kap. 6

*AFL fiiranlcder följdiindringar i ett flertal

lagar. Det g:iillcr främst författningar. i vilka det finns föreskrifter som
hiinvisar till bashcloppct för en b.;:stiimd månad.
Under sociaft/('partl!1nc111t•1s 1111.1Tanr1111rådc kommer iindringen av reglerna för hashcl1>ppet att heriira följande förm(1ncr som nu iir knutna till
basbeloppet för den manad som förrn~inen avser:
I. folkpension i form av {1lderspcnsion. förtidspension, sjukbidrag:.
iinkepcnsion. barnpension. harntilliigg till folkpension. handikappersiittning
och vi"trdbidrag cnligt AH..

2. allmän tilliig:gspension i form av iilderspcnsion. förtidspension. iinkepi::nsion och ·harnpcnsion enligt AFI..

3. pcnsi1lllstillskntt cnligt lagen ( llJ6LJ:205) om pensionstillskott.
-I. hw;trutilliigg enligt lagcn ( 1962:392) om hustrutilHig:g och kommunalt
hostadstilliigg: till fnlkpt'nsion.

5. dclpcnsion enligt lagen ( l 97 1J:l<-I) om dclpcnsionsförsiikring och
motsvarandc iildre bestiimmelser i lagen ( 1975:380) om dclpensionsförsiik-

ring.
6. faststiilld livriinta enligt lagen ( l 97td8ll) om arhL'tsskadeförsiikring.
7. faststiilld livriinta cnligt lagen ( 1977:265) om statligt personskadeskydd
och crsiittning enligt lagen ( 1977::'.66) om statlig ersiittning: vid ideell
skada.
8. ersättningar enligt lagen ( 1977:267) om krig:sskadeersiittning: till
sjiimiin.
9. faststiillda livriintor enligt iildri:: lagstiftning som riiknas upp enligt lagen
( 1967:919) om viirdcsiikring av livriintor. lagen ( 1967:9211) om viirdcsiikring
) Rik.1tl11i;c11 /<J8/ !/(!. I sam/ . .Vr 50
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av yrkesskadelivriintor som utgf1r av statsmedel m. m .. lagen ( 1977:268) om
uppriikning av yrkesskadelivräntor m. m. samt lagen ( 1977:269) 0111 uppriikning av statliga yrkesskadelivriintor m.

111.

Därutöver berörs bidragsförskott enligt lagen ( 1964: 143) om bidragsförskott.
Niir det gäller tilläggspensionerna hiinvisas i 12 kap. 2

* AFL

till

basbeloppet "för den månad. för vilken pension skall betalas" (lydelse enligt
SFS 1981:692, som träder i kraft den 1 januari 1982). Det är hih tillräckligt
med en justering som innebär att en anknytning görs till basbeloppet för det
aktuella året. För övriga förmåner under punkterna 1-9 gäller att viirdesäkringen sker genom en hänvisning till det aktuella basbeloppet. till det för
varje tid gällande basbeloppet c. cl. Det föreslagna sättet att fastställa
basbeloppet föranleder cHirför inte någon ändring i sistniimnda bestämmelser.
I några författningar finns ocksii bestiimmelser som anknyter till basbeloppet vid årets ingång. Detta gäller som förut niimnts bl. a. beräkningen av
pensiorispoiing och maximeringen av sjukpenning. havandeskapspenning
och föräldrapenning. Inte heller i dessa bcstiimmelser behöver niigon
ändring göras till följd av det nya basbeloppet. Detsamma gäller lagar. i vilka
finns föreskrifter som hänvisar till en inträffad händelse. Exempelvis anknyts

*

storleken av bcgravningshjiilp enligt 5 kap. 1 lagen om arbetsskadcförsiikring till basbeloppet vid tiden för dödsfallet.
Bidragsförskott enligt lagen ( 1964: 143)

0111

bidragsförskott utgfir med viss

procentandel av det basbelopp som har fastställts för månaden före den som
bidragsförskottet avser. Här bör den iindringen göras att beloppsnivån i
fortsättningen knyts till basbeloppet för det aktuella [1rct. Pa grund av att
utbetalningen av bidragsförskotten görs redan mänaden före den som
förskottet avser. hinner dock inte det nya basbeloppet tilliimpas vid
utbetalningen av förskottet för januari 111{111ad. Dd bidragsförskott som avser
januari för allts[1 heriiknas med ledning av det basbelopp som giillde för det
föregäende året. Övergångsvis hör basbeloppet för december 1981 tilliimpas
i fråga om det bidragsförskott som avser januari 1982.
Den föreslagna ändringen av reglerna för basbeloppet får återverkningar
på följande lagar under j11stiliedeparleme11/et.1· a11.1Tar.wmråde:

1. Giftermålsbalken: 13 kap. 12
2. Föräldrabalken: 7 kap. 3
3. Ärvdabalken: 19 kap. 14

*

*

*· 12 kap. 1 *· 15 kap. 8. 12 och 19 **

*

4. Konkurslagen: 188
5. Rättegångsbalken: 50 kap. 21

*

*4 mom.
*

6.

Lagen ( 1951:308) om ekonomiska föreningar: 46

7.

Lagen ( 1966:680) om ändring av vissa underh{1llsbidrag: 3

8.

Lagen ( 1967:663) om tilliigg till vissa trafiklivriintor: 9

*
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9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
lli.
17.
18.
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Fiirmirnsriittslagen ( 1970:971!): LI*
Riittshjiilpslagen ( 1972:429): 6
Lagen ( l 973:213) om iindring av skadest{1ndslivriintor: 2
Lagen ( 1973:214) om tilliigg till vissa ansvarslivriintor: 5
Lagen ( 1974:1') om riitteg{mgen i tvistemill om mindre viirden: 1
Aktiebolagslagen (1975:1385): JU kap. 3
Trafikskadclagen ( 1975:1-110): 21 och 2-1
Bokföringslagen ( 1976: 125): I*
Brottsskadelagen ( 1978:413 ): 11
Lagen ( 1980: l lll3) om itrsredovisning m. 111. i vissa företag: 2 kap. I och

*

*
*

*

*

**

*

**

3
1de lagrum som har angetts vid I. 3-5. 9 och 17 samt i 7 kap. 3 12 kap. l
och 15 kap. 8 föräldrabalken finns föreskrifter som anknyter till det
basbelopp som giiller vid en intriiffad hiindclse e. d. Dessa bestiimmelser
behiiver inte iindras till följd av den föreslagna iindringen av n;glerna för
bas be loppet.
Diiremot iir det nödviindigt att göra ~indringar i de lagar som har angetts vid
6-8. 10-16 och 18 samt i 15 kap. 12 nch 19
fiiriilclrabalken. Hiir finns
föreskrifter som anknyter till basbeloppet vid en bestiimd mimad c. d.
Bet riiffande de flesta paragraferna iir det tillriickligt med en justering som
innebiir att anknytning görs till det basbelopp som giiller för det aktuella
itret.
1ni"1gra fall bör iindringen av reglerna för basbeloppet ocksi1 medföra en del
siirskilda iindringar som motiveras av praktiska sbl. Detta giilkr bl. a. de vid
S. 11 och 12 upptagna lagarna 0111 i·is.w /h-rii11tor. Dessa livriintor iir
viirdesiikrade i anslutning till basbeloppet. Livriintorna ändras under vissa
fiirutsiittningar den I januari varje {1r. Det basbelopp som ligger till grund för
iindringen avser f. n. december föregfrende i1r. Att detta basbelopp har valts,
och inte basbelopp<:t som gäller för januari det {tr iindringen görs. har
praktiska orsaker. Denna ordning gör det niimligen möjligt att meddela
erforderliga fiireskriftenim iindring av livriintorna i s{1 god tid att iindringen
kan genomföras den I januari (se vidare prop. 1973: 14 ).
Det iir angeliiget att det basbelopp. som enligt de föreslagna nya
basbeloppsrcglcrna skall giilla fr. o. m. den I januari varje år slär igenom s{1
snart som miijligt pil de livriintor som betalas samma ar. En lämplig ordning
iir att de aktuella indextilliiggen fr. o. m. ~1r 1983 börjar utgt1 den l februari.
Tillriiekligt god tid för att meddela e::·forderliga föreskrifter kommer d[I att
ges. Diiremot iir det inte nödvändigt att för {tr 1982 avvika fran iildre
bestiimmelscr, eftersom det dii finns möjlighet att· anviinda basbeloppet för
december 1981.
Siirskilda iindringar kriivs ockst1 i lagt'!/ n111 iindring ar l'issa wulerhållshidrag (punkten 7). l denna lag. indexlagen, finns föreskrifter om att
underh;'tllshidrag som pil grund av lag skall betalas ut till bl. a. förutvarande

*·

*

**

*
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make. eget barn eller annans harn skall iindras i anslutning till basbeloppet.
Enligt 3

~

skall ändring ske

~1rligen

den I april. men endast om basbeloppet

.för mars med minst 5 ~{ över- eller underskrider det basbelopp som liig till
grund för den senaste ändringen.
Av hiinsyn till den bidragsheriittigade. som först i efterhand far sin
kompensation för det g<'mgna {1rets penningviirdeförsiimring. bör uppriikningen av bidraget liksom f. n. ske så snart som möjligt efter det att det
aktuella basbeloppet har faststiillts. '.\kel hiinsyn hiirtill biir indexuppriikningen av bidragen sedan det nya basbelnppssystemet har börjat tilHimpas sE\
igenom redan den l februari. Att övergi1 till en tidigare tidpunkt p{1 året för
omräkningen av underhi1llsbidrag kriiver emellertid under det första iiret
siirskilt förberedelsearbete hos berörda myndigheter. För de bidragsberiittigacle och de bidragsskyldiga iir det ocksft av vikt att information om de
iindrade reglerna kan liimnas i god tid. Jag föresliu därför att under i1r l 982
omriikning av underhf1llsbidragen görs först den l mars. om de i lagen
angivna förutsiittningarna för en omriikning då iir uppfyllda.

l fr{1ga om underhållsbidrag. som :lr 1971! eller diirdter bestiims under
tiden januari-mars ett <°1r, sker iindring p<I grund av basheloppsutvecklingen
tidigast den I april {1rct diirp{1. Syftet med denna bestiimmelse iir att undvika
att underht1llsbiclrag som har bestiimts under de niirmaste tre mimaderna före
en automatisk indexuppriikning räknas upp med samma procenttal som
bidrag som har varit oföriindrade ett helt ;lr eller t. o. m. liingre tid (se prop.
1978179: 12 s. 125 f. ). Motsvarande ordning bör giilla iiven i fortsiittningen.
Sammanfattningsvis förcsl{tr jag att tidpunkten för de automatiska
justeringarna av underhidbbidragen hestiims till den 1 februari i stiillct fiir
som nu den 1april. För {1r 191-:2 hör dock giilla att iindring skall ske elen I mars.
Med hiinsyn till gjorda prognoser utgi1r jag ifr<'tn att en indexuppriikning
kommer att ske den I mars 191-:2. för senare är hör jilrnfrirelse giiras med det
aktuella ~1rets basbelopp och det basbelopp som li1g till grund för den
dessförinnan senast gjorda iindringen. Ändring biir dock varken i'1r 11.182 elkr
senare ske i frE1ga om underhidlsbidrag som har bestiimts under tiden tri:
m{macler ni"irmast före en automatisk indexiindring. Det innebiir att bidrag
som har bestiimts exempelvis under tiden novemher--december 1982 eller
januari 1983 iindras tidigast den 1 februari 198-1.
Slutligen hör iindringar ocksi1 göras i riittsiljiilpslagc11 (punkten lll). l den
lagen hiinvisas f. n. till det basbelopp som giillde fiir oktober i1ret innan
riittshjälp begärs. Denna hiinvisning bör i fortsiittningen avse det basbelopp
som giillde itret innan riittshjiilp begiirs.
I detta sammanhang vill jag iiven ta upp ett förslag till iindring av 15 kap.
/9 .~ tredje strckct jöriiltlraba/krn (punkten 2). Ändringen har begiirts i
skrivelser till justitiedepartementet av föreningen Sveriges överförmyndare
och Stockholms kommunstyrelse.
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Av den angivna besliirmndsen och av 18 kap. X * föriildrabalken följer att
en förmyndare och en god man har riitt att ur den omyndigcs medel fä ar\"ode
och ersiittning för utgifter för förmyndar- resp. godmansuppdraget. Arvode
och ersiittning för dock tas ur den omyndiges medel endast i den miin dennes
heriiknade inkomst det iir uppdragt:t avser överstiger ett hdopp som
motsvarar tV<l gtmger det basbdopp so111 giiller under iirets sista månad eller.
om inte siirskilda skiil förankdcr annat. i den mim den omyndige har
tillg:lngar till ett viirde som överstign fyra g;inger basbeloppet. ·r övrigt skall
an·ode och ersiittning betalas av kommunen. I fri1ga om förarbetena till
bestiimmclserna för jag hiinvisa i första hand till prop. 1974:.142 (s. 144

ff).
I sina skrivelser har föreningen och kommunstyrl'lsen begiirt att basbcloppsanknytningen s{1vitt gäller den omyncliges tillgiingar ändras si1 att det
blir möjligt att ta betalt ur den omy11diges medel i den män tillg[mgarna
iiverstiger tre basbelopp.
Förslaget har tillstyrkts av (iq:rfiirmyndarniimnderna i Göteborg och
Uppsala och liimnats utan erinran av Sveriges advokatsamfund. Stockholms
tingsriitt och Sveriges domareförhund diiremot har inte funnit att det
föreligger tillriickliga skiil för den ifrilgasatta iindringen. Svenska kommunförbundet slutligen anser att siinkningen fri111 fyra till tre basbelopp är av s{1
fö1"h<illandevis liten hetvddse att den inte hör bedömas utan att man
samtidigt omprii\-ar· andra

hasbelopp~.griinser.

l\frd nu\"aramk basbelopp. 17 >OO kr.. blir kommunen betalningsskyldig
dii den omyndiges tillgttngar understiger 69 200 kr. och den omyndige inte
har n<'1gon inkomst som kan tas i anspriik. I dagens anstriingda ekonomiska
liige anser jag att kommunen med denna värdegräns blir betalningsskyldig i
en utstrtickning som inte kan anses motiverad. I likhet rm·d föreningen och
kommunstyrdsen anser jag att en siinkning av viirdegriinsen till tre
basbelopp iir befogad . .lag förcslitr cL:irför en s{idan siinkning.
Det kan tilliiggas att detta förslag ocksi"1 far effekter pä statens kostnadsansvar i fr[iga um sädana frirmynderskap som avses i -I kap. I *första stycket
och 5 kap. I

*första stycket lagen ( 1904:26 s.

I) om vissa internationella

riittsförh;illanden rörande iiktcnskap och förmynderskap.
\-led hiinsyn till de ändrade reglerna för fastställande av basbeloppet bör
viirdegränsen i fri\ga om s{iväl den omyndiges inkomster som hans tillgiingar
anknyta till basbeloppet det itr förmyndaruppdraget avser.
Den föreslagna iindringen av basheloppsreglerna for titerverkningar på
friljande lagar rinder /J11dgerdep11rtc11u'11/cts 1111.1"\'ar.rnmråde.

*2
anvisningarna till 19 *·
*· punkt I av anvisningarna till 30 *·
av anvisningarna till 32 *och punkt 3 a av anvisningarna till

I. Knmmunalskattelagen ( 1921':370): -16
punkt 2 e av anvisningarna till 29
punkt 11

-Il

~

1110111 .•
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2. Uppbiirdslagcn ( 1953:272): lfl

*

3. Lagen ( 1941:41(1) om arvsskatt och g(m1skatt: 12
4. Jordbruksbokföringslagen ( l l)7lJ: 141 ): l

I 46

*2

*

*

rnom .. punkt 2 e a\' an\'isningarna till 29

an\'isningarna till 30

*·

punkt J av

*och punkt 11 av anvisningarna till 32 * kommunal-

skattelagcn. KL. finns bestiimmclser som anknyter till basbeloppl't för
januari mimad under taxeringsiiret elll'r itrl't före taxerings~irct. I liir iir det
tillriickligt med en justering som innebiir att anknytning giirs till basbeloppl't
för aret. Dessutom finns i 46

*2 nwm. Kl. en anknytning till basbeloppet för

januari m[rnad det i1r driften i en för\'iirvskiilla upphiirde nd1 i anvisningarna
till 19

* KL till basbeloppet för januari mi\nad det {1r viss ersiittning blev

tillgiinglig för lyftning. Även hiir riicker en justering till att a\'se basbeloppet
för iirct.

I punkt 3 a av anvisningarna till .fl ~Kl. och\

*j\lrdbrukshokhiringslagrn

finns - liksom i bokföringslagcn - en hiinvisning till det basbelopp som
bestiimts för elen sista mi1naden a\· riikcnskapst1ret. En anknytning bör göras
till det basbelopp som giillcr under niimnda mimad. Detta Ö\'erensstiirnmer
med iindringen i bokföringslagen.
Reglerna i I 0

* uppbördsl;1gen

avsn undantag friin skyldighcen att

verkstiilla skatteavdrag för preliminiir A-skatt p{1 viss pension rn. m. och
anknyter till basbeloppet för december m;inad im:t före det fir df1
ersiittningen utges. Anknytningen far ii11dras till att avSL' basbeloppet för
niimnda {ir.
Vid arvsbeskattningen medges enligt 12

* lagen

om arvsskatt och

gtivoskatt avdrag frim vissa fiirviirv pti grund av förmimstagareförordnande
med belopp motsvarande sex gi1nger bashek1ppct f(ir nov.:mher månad f1ret
före det <lr dii skattskyldigheten intriidde. A nlragds storlek sti1r i iiver.:nssliimmelse med avtalsbundna gruppli\'försiikringar. Andringen i fr{1ga om
basbeloppets foststiillande fiir betydelse först under <'ir 19H3 och chefen för
budgddepartementet kommer att senare Mcrkomma med förslag till iindring
av lagrummet i fri1ga.

4 Upprättade lagförslag
I enlighet med vad jag nu har anfört har det inom socialdepartementet
uppriittats förslag till

I. lag om iindring i lagen (l%2:3Hl) om allmiin försiikring.

2. lag om iindrinµ i lagen (19Hl:692) om iindring i lagen (1962:3Hl) om
allmiin försiikring.
3. lag om iindring i lagen ( 1%4: 143)

0111

bidragsförskott,

0111

ekonomiska föreningar.

4. lag om iindring i föriildrabalken.

5. lag om iindring i lagen ( JLJ51 :308)

6. lag
driig.

0111

iindring i lagen ( 1%6:6HU) om iindring a\' vissa

underh~tllsbi
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7. lag 0111 iindring i lagen ( 1%7:6(,J) om tilliigg till vissa trafiklivriintor,
8. lag om iimlring i riittshjiilpslagen ( 1972:429).
LJ. lag 0111 iindring i lagen ( llJ73:213) om iindring av skadestiindslivriintor,
W. lag om iindring i lagen ( 1973:214) om tilliigg till vissa ansvarslivriintor.
I I. lag 0111 iindring i lagen ( 1981 :Wi I) om iindring i lagen ( 1974:8) om
r:ittegiingL'll i tvistem;'tl om 111indrL' viirden.
12. lag 0111 iindring i aktiebnlagslagen ( 1975: 1385).
13. lag nm iindring i trafikskadelaf:en ( 1975: l.flO).
14. lag om iindring i bokfi.iringslagen ( 1976: 125 ),
15. lag om iindring i lagen ( llJ80: 1103) 0111 ftrsrt:dovisning 1~1. m. i vissa
företag,
l<i. lag om iindring i kom111unalsbttelagen ( 1928:370).
17. lag om iindring i lagen ( 1981 :553) om iindring i kommunalskattelagcn
(1921U70),
18. lag om iindring i uppbördslagen ( 1953:272).
19. lag 0111 iindring i jordbruksbokföringslagen (1979:141).
Samri1d har iigt rum med
chefen fiir justitiedepartementet betriiffande förslagen under 4--15 och
chefen för budgetdepartementet beträffande förslagen under 16---19.
Förslagen bör fogas till regeringsprotokolkt i detta ärende som bilaga 1•

5 Hemställan
Jag hemstiiller att lagr<idets yttrande inhiimtas över lagförslagen.

6 Heslut
RL·gningL'n hL·slutar i t•nlighet med fi\redragandl'ns hL·mstiillan.

1 I bilag:1n har uteslutits alla andra laµfiir>lag iin ,lt:t vid punkten (1 upptaµna fiirslaget
till bg <'111 iindring i lagc:n ( l%ld1~ll) 0111 <indring av vissa lllllkrh;illsbidrag. De:
la)!fiirslag '"'11 har uteslutits iir likalydande: 111..:d dem som iir fn)!ade till pn1positiorll'll.
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Bilaga

Lagrådsremissens lagförslag

6 forslag till
Lag om ändring i lagen ( 1966:680) om ändring m· \'issa unclcrhållshiclrag
I liirigenom föreskri,·s i fr;'1ga om lagen ( 11Jh(1:(1SO) om iindring av vissa
underhi-1llshidrag

*·

dt'ls att nu\arande -I* skall betecknas 5
dels att .3 skall ha nedan angi\'lla lydelse.
dels att i lagen skall införas en ny paragraf. -I

*

~.

av nedan ang1\'lla

lvdl'lse.
N111·11m111/('

/rdd1·('

Fiircslagcn lrdclsc

.3 ~ första styckl't 1
Ridragshelopp som hiijts enligt 2
samt

hidragshl'iopp

hestiimts

elli:r

s1Hn

*

senast

hestiimmes

dter

utgiingen av <ir I %5 iindras i anslut-

H
13idragsbl'iopp som höjts enligt 2
samt

hidragshelopp

bestiimts

eller

som

bestiimmes

*

senast
efter

utgi1ngen ;1\· :'\r I %5 iindr;is i anslut-

ning till hashl'ioppet enligt lagen

ning till basbeloppet enligt lagrn

(I %2:.3S I) om allmiin fiirsiikring.
Andring sker första g{1ngen den I

(I %2:3S I ) om allmiin fiirsiikring..

april det :ir basbeloppet för april

april det i1r hasheloppl't for april

Ändring sker första gi1ngen den I

mimad med minst ft>m procent över-

m{111ad med minst fem pwcent iiwr-

elkr underskrider basbeloppet för

clkr underskrider hashl'ioppet fiir

april 1%6 och diiri:fier den I april

april I %11. l>iireficr sk('!' iillilring den

,·;uje iir basbeloppet fiir mars mimad
med minst fem procent över- L'ikr

I april ,·ar.ie ;ir hasht'loppel fiir mars
m<'1nad med mins\ ft•m proct•nt iivt•r-

underskrider dd hashL'iopp som lag

L'ikr underskrider det basbelopp

till

som

grund

fiir

senasll'

iindring.

liig

till

grund

senaste

iindring.

diirejia

.fjiirdc stycket. Bidrngshl'i11pp som itr
19711 eller 1980 hestiimmes under

bestiimmcs

under. tiden

januari-mars iindras dock tidigast
den I april {iret diirp:i.

0111

imc

for

Bidragsbelopp som ;lr I 'J7'J eller

w111111

fii/ja

a1·

tiden januari-mars iindras dock tidigast den I april ;irct diirpi1.

Ar 1982 s/.:.cr ii11dring den 1 mars.
om /J11slic/op1ic1 j{ir de1 iircl med
minst ft'lll procc111 cfrcr- eller 1111ders/.:.ridcr bashelop11c•1 f('ir mars 198/
och 11nn111 inlc ji'iljcr l/\)jiirde stycf.:.ct.
fi·än och med clr 1983 sker ändring
1

Senaste lnlc.:lsc 1971':1".'i'l.
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Fiireslag<'l1 lyclt'is1·

N111·c1ra11dc lydelse

cil'!I I .frhn1c1ri \'lll:il' cir ha.1helt1f!/let
med 111i11s1 ,1(·111 11ron'1ll iirt'r- t'ilc'I'
1111dl'rsk ridC'I' del hashel"f'I' .10111 liig
till grw1dfi'ir St'llll.l'lt' ii11dri11g. 0111 i11tt'
a1111at .fi'ilil'r a1 · /jc'irde stycket.
lliclragshelop11 so/Il h11r hcstii1111.1·
llllcit'r riden jw111uri-11wn /<)8 / ii11d/"(/.\' tidigast den I 11111r.1· /<J82. !lidragsbe!o1111 so111 har lie.1·1iilllts under tiden
llO\'t'111hcr eller dec<'111her 1981 eller
j111111ari 1982 iindras tidigast den I
fi·hruari ]<)83. Diircficr lindras biclr11g1hclopp. som hor hesriimts 11ntla
1wre111ha. decc111ha eller ja111111ri,
tit!iga.11 den I februari sedan l'tl är har
fl'i1:fllllil t'ficr det ull hdopp<'I /le.11ii111de.1.
3 ~ andra och tredje styckena=

./ ~

Bidragslwloppt't iindras med det
procenttal med \'ilket basbeloppet

llidragsbt•lo1111 enligt 3

.~

iindras

med det procenttal med \'ilket bas-

iindrnts. Bidragsbelopp till eget eller

beloppet iindrah. Bidragsbelopp till

annans barn iindras dock fr. o. m.

eget eller annans barn iinclras dock

den I april 1979 endast med ett

fr. o. m. den I april 1979enclastmed

procenttal som utgör sju tiondelar av

ett procenttal som utgiir sju tionde-

det niimnda procenttalet. Är procenttal fiir iindring av bidragsbdopp

lar av det niirnnda procenttalet. Är

brutet. avrundas det till niirmast

lopp brutet. avrundas det till niir-

procenttal fiir iindring av bidragsbe-

liigrc hela procenttal. Prncenttalen

mast liigre hela procenttal. Prneent-

för iindring av bidragsbelopp faststiilles a\' myndighet som regeringen

talt::n for iindring av bidragsbelopp
faststiilles av myndighet som rege-

hestiimmer.

ringen bestiimmer.

Bidrag. vars belopp efter iinclringcn slutar p{1 iiretal. utg:f1r med niirmast
lägre krontal.

Denna lag triider i kraft den

: SL'nastl' lvdl'lsl' 197S:X:"•I.

januari llJX2.
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Utdrag

LAGRÅDET

PROTOKOI .I.
vid sammantriide
1981-10-12

Närvarande: f. d. justitier{1det Petn:n. regeringsradet Delin. justitier[1det
Bengtsson.
Enligt lagriidd den 8 oktober 1981 tillhandakommet utdrag av protoknll
vid regcringssammantriide tkn 24 september 198 I har reg:cri ng:en p{1
hcmstiillan av statsr~1det och chefen för socialdepartementet Siider beslutat
inhiimta lagri1dets yttrande över förslag: till
1. lag om iindring i lagen ( 1%2:381) om allmiin fi\rsiikring.
2. lag om iindring i lagen ( 1981 :692) om iindring i lagen ( 1%2:381) Pm
all111iin försäkring.

3. lag 0111 ändring i lagen (1964:143) 0111 bidragsförskott.
4. lag om iindrin!! i föriildrabalken.

5. lag 0111 iindring i lagen ( 1951 :308) 0111 ekonomiska föreningar.
6. la!! 0111 iindring i lagen (I %6:680) om iindring av vissa underhiillshidrag.
7. lag om ändring i lagen ( 1%7:663) 0111 tilliig:g till vissa trafiklivriintor.
8. lag om iindring i riittshjiilpslagen ( 1972:429),
9. lag 0111 iindring i lagen ( 1973:213) om ändring av skadest{mdslivriintor.
10. lag om iindring i lagen ( 1973:214) om tilliigg till vissa ansvarslivriintor.
11. lag om iindrin!! i lagen ( 1981 :851) om iindring i lagen (1974:8) 0111
riitteg:'mgL'n i tvistemiil 0111 mindre drckn.
12. lag 0111 iindring i akticbolagslagcn (1975:1385).
13. lag om iindring i trafikskadl'lagen ( Jl!75: 1410),
14. lag 0111 iindring i bokföringslagen ( 1976: 125).
15. lag om iindring i lagen ( llJ80: 1103) 0111 <irsredovisning m. m.

1

vissa

företag.
16. lag om iindring i kommunalskattelagen ( l 928:37ll).
17. lag om iindring i lagen ( 1981 :553) om iindring i ko111munalskattdagen
( 1928:3711).
18. lag om iindring i uppbiirdslagen (1953:272).
19. lag om iindring i jordbruksbokföringslagcn ( 1979: 141 ).
Förslagen. som finns bilagda detta protokoll. har inför lagri1dct föredragits
av hovriittsassessnrn Lars lvarssnn.
hirslagen föranleder följamk yttrande av lagrådC't:
Lagr;'1det liimnar förslagen utan erinran.
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Utdrag
PROTOKOLL
vid regeringssammantriidc
l lJ8 l - I0-15

SOC!ALDl'.PARTEMENTET

Närvarande: statsministern Fiilldin. ordförande. och statsr{1ckn Ullsten.
\\likström. Friggeho. Åsling. Slider. Johansson. Wirten. Andersson. BlJo.
Petri. Eliasson. Gustafsson. Elmstedt. Tillander. Ahrland. Molin

Föredragande: statsrf1det Söder

Proposition om sättet att fastställa basbeloppet enligt lagen
(1962:381 I om allmän försäkring, m. m.

Anmälan av lagrådets yttrande
Fiircdraganden anmiiler lagdidets yttrande 1 över förslag till

I. lag om iindring i lagen (1%2:381) om allmän försäkring.

2. Jag om iindring i lagen ( l lJ81 :f92) om iindring i lagen ( 1962:381) om
allmiin försiikring.

3. lag om iindring i lagen ( 1%4: 143) om bidragsförskott.
4. lag om ändring i föriildrahalken.
5. lag om iindring i lagen ( 1951 :308) om ekonomiska föreningar.

6. lag om iindring i lagen (I %6:680) om iindring av vissa underhiillsbidrag.
7. lag om iindring i Jagen ( llJ67:6Cl3) om tilliigg till vissa trafiklivriintor.
8. lag om ändring i riittshjiilpslagen ( llJ72:42lJ).
lJ. lag om iindring i lagen ( 1973::! IT) om iindring av skadcst;indslivriintor.
10. lag om iindring i lagen ( 1973:214)

0111

tilliigg till vissa ansvarslivriin-

tor.
11. lag om ändring i lagen (1981 :851) om iindring i lagen ( 1974:8)

0111

riitteg{mgen i tvistemttl om mindre viirden.

12. lag om iindring i aktieholagslagcn ( 1975: 1385 ).
13. lag om ändring i trafikskadeL!gen ( 1975: 1410).
14. lag om iindring i hokföringslagen ( 1976: 125 ).
15. lag om iindring i lagen ( 19811: I 103)

0111

{irsredovisning m. m. 1 \'Issa

företag.
1

lleslul om lagr<ldsrt'miss fattat vid n::gt:ringss.1mman1r;idc den 2-l: s<ept.:mbt:r ICJX I.
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16. lag om iindring i kommunalskattelagL'n ( 1928:370),
17. lag om iindring i lagen ( l 981 :553) om iindring i kommunalskattclagL'n
( 1928:370),
18. lag om iindring i uppbiirdslagen ( 1953:272),
19. lag om ändring i jordbrukshokföringslagen ( 1979: 141 ).
Föredraganden upplyser att lagrä(let har Himnat lagförslagen utan
ermran.
I anslutning till det vid punkten

(i

upptagria lagförslaget uttalade jag i

remissprlltokolkt att en iindring av underhållsbidrag varken [1r 1982 eller
senare biir ske i frt1ga om un(krhällsbidrag som har bestiimts under tiden tre
månader närmast före en automatisk indexiindring. I 3

* fjiirde styeket i

lag.förslaget intogs en bestiimmelse om all bidragsbclopp som har bestämts
under november eller decembL'r 1981 eller januari 1982 iindras tidigast den J
februari 1983. Med hiinsyn till att jag för ;lr 1982 har föreslagit att den
automatiska indexiindringen skall ske elen I mars, bör denna indcxiindring
inte slå igenom p~1 bidragsbclopp sl.lm har bcst;imts under december 1981
eller januari eller februari 1982. vilka i stiillet bör ändras tidigast den 1
februari 1983. Lagtexten bör justeras i enlighet med dL'tta. Dessutom bör
ni1gra redaktionella iindring.ar göras i lagförslaget.

2 Ändring i studicstödslagcn
Under ut/Ji/d11i11gsdcp11rtc111<'nl<'l.I' a11.1T11rso111rädc finns basbeloppsanknytningar i studiestödslagen ( 1973:349) och studiestödsfi.irordningcn

( 1973:418). Efter samrt1d med chefen för utbildningsdepartemcntet för jag
anföra följande.
Studiehjillp enligt 3 kap. studicstiidslagen utg{1r bl. a. i form av Mcrbetalningspliktiga studiemedel till studerande som iir liigst 18 <lr och har brutit
sambandet med föriildrackonomin. Sf1dana :lterbetalningspliktiga studiemedel liksom studiemedel enligt 4 kap. studiestiidslagen är anknutna till
basbeloppet i vad avser grunderna för dels beviljande. dels avräkning med
hänsyn till egen inkomst och förmögenhet.
Det nu föreslagna siittet att faststiilla basbeloppet behöver i och för sig inte
föranleda nf1gon iindring i bestiimmelserna om studiestöd. Emellertid bör
följande anpassning nu göras niir sättet att faststiilla basbeloppet iindras.
Studiemedel utg[tr f. n. med ett totalbelopp som iir anknutet till basbeloppet vid ingimgen av den tidsperiod för vilken medlen iir avsedda. För
reduktion av studiemedel med hänsyn till egen inkomst och förmögenhet
anviinds emellertid det basbelopp som giiller m[maden förL' ingängen av det
kalenderhalvi1r för vilkl'l medlen iir avsedda. Med hiinsyn till att det iir
iinskviirt med enhetliga regler för hur studiemedlen beriiknas. bör bestiimmelscrna i 4 kap. 23
I

* studiestiidsla)!en iindras s;'1 att samma basbelopp

lkslut om lagd1dsn:111iss fattat vid regcringssammantriidc den 24 scptt:rnbi::r 19~ I.
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kommer att giilla för si1viil beviljande som reduktion av studiemedel.
Storleken av de

~1tcrhetalningspliktiga

medlen inom studiehFilpcn beriik-

nas med utg{mgspunkt i det totala be lopp som kan utgi1 till studerande enligt..(
kap. studiestödslagen. frän vilket avdrag görs med hiinsyn till bl. a.
studiebidrag och andra tilliigg som kan utgi1 inom stmliehjiilpen. I detta fall iir
studiestödet anknutl't till det basbelnpp som giiller en m{111ad före ing[mgen
av det kalcnderhalvar för vilket medlen iir avsedda. För att uppnii
övcrcnsst;immelse med vad jag tidigare har föreslagit betriiffandc studiemedel bör studiestödsförordningen ( 1973:411') iindras.

3 Hemställan
'.\1ed hiinvisning till vad jag nu har anfört hemst:iller jag att regeringen
föresl:'tr riksdagen att antaga
def.1· de av lagriidct granskade lagförslagen med vidtagna iindringar i
förslaget till lag om iindring i lagL'n ( 1%6:61'0) om :indring av vissa
underh[dlsbidrag.

dels ett inom sncialdepartemenkt uppriittat förslag till
20. lag om iindring i

studicstöd~.lagcn

( 1973:349).

4 Beslut
Regeringen ansluter sig till fiiredragandcns överviiganden och beslutar att
genom proposition förcsl;i
den har lagt fram.

riksdag1~n

att antaga de förslag som föredragan-
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