
 

1

 

Svensk författningssamling

 

Lag
om ändring i lagen (1994:1744) om allmän 
pensionsavgift;

 

utfärdad den 25 november 1999.

Enligt riksdagens beslut
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 föreskrivs att 2 och 3 §§ lagen (1994:1744) om
allmän pensionsavgift
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  skall ha följande lydelse. 

 

2 §

 

3

 

Den som uppbär sådan inkomst som avses i 3 § skall på avgiftsunder-
laget för varje år betala allmän pensionsavgift med 7 procent.

 

3 §

 

4

 

Avgiften beräknas dels på sådan inkomst av anställning som avses i
2 kap. lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension, dels på sådan in-
komst av annat förvärvsarbete som avses i 2 kap. nämnda lag om den en-
skilde är skattskyldig för inkomsten enligt kommunalskattelagen
(1928:370). Inkomst av anställning och inkomst av annat förvärvsarbete
skall därvid var för sig avrundas till närmast lägre hundratal kronor.

Vid beräkning av inkomst av anställning skall avdrag göras för kostnader
som arbetstagaren har haft i arbetet i den utsträckning kostnaderna, mins-
kade med erhållen kostnadsersättning, överstiger ettusen kronor.

Vid beräkning av avgiften bortses från inkomst av anställning och inkomst
av annat förvärvsarbete till den del summan av inkomsterna överstiger 8,07
gånger det förhöjda prisbasbeloppet som anges i 1 kap. 6 § lagen (1962:381)
om allmän försäkring. Därvid skall i första hand bortses från inkomst av an-
nat förvärvsarbete.

Avgiften avrundas till närmast hela hundratal kronor. Avgift som slutar på
50 kronor avrundas till närmast lägre hundratal kronor.

 

1. Denna lag träder i kraft den 31 december 1999 och tillämpas första
gången vid 2001 års taxering.

2. De nya bestämmelserna tillämpas på inkomst som uppbärs från och
med den 1 januari 2000.

3. Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter utgången av år 1999
skall, om den skattskyldige inte visar annat, så stor del av beskattningsårets
inkomst anses hänförlig till tiden efter utgången av år 1999 som svarar mot
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Prop. 1999/2000:1, bet. 1999/2000:FiU1, rskr. 1999/2000:28.
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Senaste lydelse av lagens rubrik 1997:936.
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Senaste lydelse 1998:680.
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Senaste lydelse 1998:680.

SFS 1999:965
Utkom från trycket
den 7 december 1999
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SFS 1999:965
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förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under denna tid
och hela beskattningsåret.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM
Peter Kindlund
(Finansdepartementet)


