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statsrådet Maj-Inger KlingvallTill

beslutade direktiv dir.juni 1996 regeringen 1996:52Den 27 som
särskild utredare i uppdrag inkomst-göra översynatt avgav en en

författningar bidrags- och social-begreppen i de reglerar olikasom
försäkringsförmåner; Utredningen in-S 1996:06 översynom av

inom bidrags- och socialförsäkringssystemen.komstbegreppen Den
november 1996 beslutade regeringen tilläggsdirektiv dir.28

den föreslå1996:100 särskilde utredaren i uppdrag attsom gav
regeländringar från och med år innebär bruttobesparing1998som en

miljoner230 kronor år. april beslutade1 Den 17 1997om per
regeringen tilläggsdirektiv dir. 1997:63 den särskilde ut-som gav
redaren i uppdrag i samband med inkomstbegrep-översynenatt av

för fullfölja konsolideringsprogrammet ytterligareprövaattpen
besparingar motsvarande miljoner kronor120 år.netto per

stödMed regeringens bemyndigande den 27 juni 1996 för-av
ordnade statsrådet Maj-Inger Klingvall den juni f.d. kansli-28 1996
chefen Siv Helmer särskild utredare i utredningen. Denatt vara

september förordnades30 1996 sakkunniga ingå i utredning-attsom
departementssekreteraren Susann Asplund Johansson, avdel-en

ningsdirektören Häll,Bosse avdelningsdirektören Ulf Kjellin, kans-
lirådet Kjell Rempler, projektkoordinatorn Kajsa Wikström och
förordnades ingå i utredningen kammarrättsassessornattexpertsom

Emanuelsson Korsell.Lars november förordnadesDen 18 1996
kanslirådet Eklind sakkunnigBengt ingå i utredningen. Denatt som

januari förordnades2 1997 departementssekreteraren TillanderPer
sakkunnig ingå i utredningen.att som
sekreterareSom i utredningen har sedan den september9 1996

tjänstgjort kammarrättsassessorn Hans-Olof Lindblom sedansamt
den januari projektkoordinatorn1 1997 Kajsa Wikström. Under ut-
redningens slutfas har socialförsäkringsombudet Birgitta Silverberg
tjänstgjort i utredningen och biträtt i arbetet med översynen av
förändrade regler för sjukpenninggrundande inkomst.

Utredningen, har antagit IBIS, får härmed överlämnanamnetsom
betänkandet SOU 1997:85 Förmån efter inkomst samordnat-
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och kvaliñkationsregler förför bostadsstödeninkomstbegrepp nya
sjukpenninggrundande inkomst.

i och med detta avslutat.Utredningsuppdraget är

Stockholm i juni 1997

Siv Helmer

/Hans-Olof Lindblom

WikströmKajsa
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Sammanfattning

förslagursprungliga uppdrag redovisaskall enligt sittUtredningen
för inkomstbegreppet i dereglertill långt möjligtså gemensamma

socialförsäkringsför-reglerar olika bidrags- ochförfattningar som
tilläggsdirektiv.utvidgatsUppdraget har sedermeramåner. genom

föreslå regel-första tilläggsdirektivet skall utredningenEnligt det
från och innebärinom bidragssystemen med år 1998ändringar som

beloppet skallbruttobesparing miljoner kronor. Av1 230 enen
förändringarmiljoner kronor föreslåsbesparing 980 genom avom

uppdragför sjukpenninggrundande inkomst SGI. dettareglerna I
för sjukpenninggrundan-ingår också reglernagöra översynatt aven

de där utgångspunkten skall beräkningsunderlagetinkomst attvara
möjligt skall relaterat till faktiskt inkomstbortfall.så långt Förvara

den saknar dokumenterad inkomst förvärvsarbete vilkenavsom en
faller bort vid sjukdom bör ersättningen kunna tidigarebaseras
inkomster förvärvsarbete under viss tidsperiod. Grundläggan-av en
de principer för vilka kvaliñkationsvillkor skall gälla för SGIsom

för behålla för tid förvärvsarbeteoch SGI då inte utförsrätten att
skall föreslås. Vid skall utredningen också bakgrundöversynen mot

rådande situationen arbetsmarknaden bristandeden detöverav se
avgiftersambandet mellan och förmåner för dem har kortaresom

Enligt deanställningar. tilläggsdirektiven skall utredningensenaste
fullfölja konsolideringsprogrammetför ytterligare bespa-prövaatt
motsvarande miljoner kronorringar 120 år.netto per

Samordnat bostadsstöd

Utredningen har det möjligt samordna de båda bostads-ansett att
stödssystemen, bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl. och bostadstil-

tilllägg pensionärer BTP. angelägetDet samordnaär att systemen
med hänsyn till det finns många pensionärshushåll, främst blandatt
förtidspensionärerna, berättigade till bostadsstöd från bådaärsom
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samordning medför inkomstunderlaget i båda fallenEnsystemen. att
kan baseras på tidsperiod, hushållsmedlemmarssamma samma
inkomster och inkomster. Bostadsbidragssystemet och BTP-samma

skiljer sig i dag i dessa hänseenden. Genom samord-systemet tre en
ning underlättas också administrationen.

Utredningen föreslår i det fullständig samordningnärmasteen av
de båda bostadsstöden och reglerna för bostadsstöd i de bådaatt

skall sammanföras i lag bostadsstöd. Desystemen en gemensam om
förregler gäller bostadsbidragen har fått tjäna förebild,som som

eftersom inkomstbegreppet i detta grundar sig skatterreg-system
lemas inkomstbegrepp och beskattningsår. Därigenom möjliggörs

bättre kontroll utbetalas.BTP Framtida förändringar irättatten av
skattesystemet får också direkt genomslag bidragssystemen.i Några
tveksamheter vilka inkomster ingår i inkomstunderlagetom som
behöver inte heller uppkomma hos försäkringskassorna eller den

söker bostadsstöd. Administrationen underlättas in-attsom genom
komstuppgifter kan överföras maskinellt från skattemyndigheterna
till försäkringskassorna.

Utredningsförslaget innebär således inkomstunderlaget föratt
tidsmässigtBTP skall detsamma inkomstunderlaget förvara som

Ävenbostadsbidrag. skall beräknasBTP preliminärt kalenderårsvis
med slutlig avstämning taxeringen för bidragsåret. deFörmoten
många pensionärer endast har inkomster pension och smärresom av
inkomster på grund förmögenhetstillgångar föreslår utredningenav
dock förenklat förfarande skall kunna tillämpas. Därigenomatt ett
kan bostadsbidraget betalas preliminärt och slutligtut utan ett
förfarande.

Även det gäller till börBTP hänsyn till dennär samladerätten tas
ekonomiska situationen för hushåll. Utredningen föreslår därförett

sammanboendebegrepp i bostadsbidragssystemetatt samma som
skall tillämpas vid beräkningen BTP. försäkringskassanFör attav
inte skall behöva räkna olika inkomstunderlag från sökandeen

pensionär och berättigad till såväl bostadsbidragär BTP,som som
föreslår utredningen också barns kapitalinkomster och fönnögen-att
het vid beräkning skallBTP beaktas isättav samma som
bostadsbidragssystemet.

Enligt utredningens förslag skall inkomster tjänst och in-av
komster näringsverksamhet beräknas på i de bådasättav samma

Reglerna fribelopp inte skall påverka bostadsstö-systemen. om som
det liksom reglerna hur inkomsten reducerar detta behållsom
oförändrade.
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sker vidbostadsbidragssystemetreglerna ide nuvarandeEnligt
skall på-näringsverksamhetinkomstvilkenbeaktande somavav

inkomstunderlaget för de ikorrigeringbostadsbidragetverka aven
inkomstsänkandeellerinkomsthöjandebeskattningssammanhang
expansionsmedel.periodiseringsfonder ochreglernaföljderna omav

korrigeringar slopas.reglerna dessa FörföreslårUtredningen att om
behovnäringsidkaresrättvisare påbättre ochskapa mätareatt aven

före-näringsidkaresutredningen i ställetföreslårbostadsstöd, att
fåmansaktiebo-näringsverksamhet och ienskildtagsfönnögenhet i

balansräkning, skallföretagetsutgångspunkt iberäknad medlag,
vid beräkningen BTPförmögenheten såvälprivataräknas in i den av

finns iregler ocksåbostadsbidrag.beräkningen Devid somavsom
tidigareför avdrag för årskorrigeringbostadsbidragssystemet om

för pensionkostnadernaför viss delunderskott och avdrag egenav
beräkningtillämpas viddärigenombehålls och kommer ävenatt av

BTP.
ii dag schablonmässigtförmögenhet beräknasAvkastningen av

förmögenheten läggs till inkomst-5 %BTP-systemet att avgenom
Överstiger förmögenheten kr för ensamståen-75 000underlaget. en

schablonberäkningenför makar skärpsochde pensionär 60 000 var
förmögenheten påverkardenna delytterligare %l0att av avgenom

inkomstingen hänsyn till faktiskinkomstunderlaget. Däremot tas av
beräkningenUtredningen föreslår den schabloniseradekapital. att av

understiger de nämnda beloppenförmögenhetavkastning somav
inkomst-högre förmögenheters påverkan påskall slopas, attmen

oförändrad. Kapitalinkomster skall beräknasunderlaget skall vara
Med dagens lågaregler i bostadsbidragssystemet.enligt samma som

inkomstberäkningen för denlättnad iränteläge innebär detta en
mindre för-endast harmajoritet pensionärer i BTP- systemet som

mögenhetstillgångar.
generalklausul skallfinns s.k.bostadsbidragssystemetI somen

framför alltgrundförhindra bidrag utbetalas till någon påatt avsom
har behov bidrag.uppenbart inte någotekonomiska avresurser

klausulen skall gälla i BTP-systemet.Utredningen föreslår ävenatt
har utredningenVid reglerna igenomgången BTP-systemetav

konsekvent.beräkningen bostadskostnaden inte Lag-funnit äratt av
förtydligas därför, så det klart framgårstiftningen näratt att en pen-

berättigad till skalldelar bostad med inte BTPsionär någon ärsom
hänför pensionärenendast den del bostadskostnaden sig tillsomav

grunda till BTP.rätt
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vilketEftersom det i finns skilda regler förBTP-systemet
inkomstunderlag påverkar ålderspensionärers och förtidspensio-som

till antingen de harBTP hel eller partiellnärers rätt senare pen--
sion har utredningen särskilt analyserat dessa skillnader. Analysen-
har gjorts utifrån ekonomiskt helhetsperspektiv där skatter,ett
allmänna egenavgifter och beaktats. Analysen inte föranlettBTP har

förslagnågot ändring i nuvarande regler för till BTP.rättom
har utredningen funnitDäremot har arbetsska-att personen som en

delivränta samordnad med hel eller partiell förtidspension får sin
levnadsstandard höjd förhållandei till enbart arbetsskadelivräntaom
skulle i motsvarande bl.a.mån. Det beror på den lindring iutges
beskattningen pensionärer får det särskilda grundavdra-som genom

besparingssyfte föreslår utredningenI arbetsskadelivräntaget. att
samordnad med förtidspension skall reducera det särskildaärsom

grundavdraget och tjänstepension.ATPsättsamma som

Underhållsstöd

Inkomstprövningsreglerna i underhållsstödssystemet har konstrue-
med motsvarande regler i bostadsbidragssystemet förebild.rats som

Vissa mindre avvikelser har dock motiverade. Enansetts vara av-
görande skillnad mellan de båda emellertid inkomst-ärsystemen att
prövningen inte i bostadsbidragssystemet baseras på inkomster-som

under bidragsåret inkomsternapå enligt denutan senaste taxe-na
ringen. medförDetta vissa problem vid inkomstberäkningen såväl
i materiellt i administrativt hänseende. Utredningen har intesom

sig böra föreslå ändring i det helt för under-ansett systemeten nya
hållsstöd det gäller vilket års inkomst skallnär påverka under-som
hållsstödet och återbetalningsskyldigheten stödet, antyder iav men
betänkandet möjlig få tidsmässig samordning medväg atten en
inkomstunderlagen i bostadsstöden.

hänseendeI föreslår utredningen såväl administrativaett skälav
rättsviseskäl bättre tidsmässig samordning, nämligen närsom av en

det gäller barns inkomster. regelmässigaDen inkomstprövningen av
underhållsstöd barnets inkomster föreslås slopad och försäk-mot
ringskassan får i stället möjlighet avslå ansökan eller minskaatt
underhållsstödet i de fall det uppenbart barnetär grund sinaatt av
inkomst- eller förrnögenhetsförhållanden inte behöver stödet.
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aktuella inkomster påverka underhållsstödet.Därmed kommer bamets att
förinkomstunderlag ligger till grund beräkning åter-Det avsom

till reglerna för bostads-betalningsskyldigheten ytterligareanpassas
beräkningen kapitalinkomster skall liksom vid beräk-stöd. Vid av

till kvittningsgilla realisationsför-ning bostadsstöd hänsyn tasav
vid byte bostad och avdrag för negativluster, uppskovsavdrag av

räntefördelning. Utredningen föreslår också i likhet med vad som
föreslagits beträffande bostadsstöden några justeringaratt netto-av
intäkten näringsverksamhet inte skall vad periodise-göras avserav
ringsfonder och expansionsmedel. administrativa skäl kanAv en

i detta hänseende först fr.0.m. såväländring år 1999. Förgöras
enskilda näringsidkare för fåmansbolagsägare skall i ställetsom

fr.0.m.företagsförmögenheten nämnda år påverka inkomstun-
derlaget.

Inkomstprövning vissa andraav

förmåner och bidrag

Änkepension, hustrutillägg och bilstöd till handikappade inkomst-
enligt de regler gäller för BTP-systemet. förändring-Deprövas som

utredningen föreslår i detta får därmed konsekvenser försystemar
de nämnda pensionsförmånerna och för bilstödet.

till änkepensionärBTP skall enligt utredningens förslagen
beräknas enligt de reglerna, dock med de skillnader redannya som

gäller i förhållande till InkomstprövningenBTP-systemet.nu av
änkepensionen skall i princip ske oförändrat vad gäller.mot som nu

innebär bl.a. vid eventuell reduktion änkepensionenDet att en av
endast änkans inkomster fortsättningsvis skall beaktas.ävenegna

föreslagna förändringarna vid inkomstprövningenDe BTPav
skall gälla vid inkomstprövningen hustrutillägg.även av

Beträffande bilstödet föreslår utredningen det nuvarandeatt
inkomstbegreppets anknytning till lagen bostadstillägg tillom pen-
sionärer med hänvisning till reglerna inkomstberäk-ersätts en om
ningen enligt den lag bostadsstöd utredningen föreslår förom som

Reglernabostadsstöden. preliminärt och slutligt beslut skallom
därvid inte tillämpas och nuvarande regler i fråga in-om vems
komster skall beaktas vid inkomstprövningen bilstöd skallsom av
fortsätta gälla.att
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inkomst SGISjukpenninggrundande -

kvalifikationsvillkornya

kvalifikationsvillkor förförslagSyftet med utredningens nyaom
klara reglermed enkla ochSGI ärgöraär att ett system som mer

nuvarande bestämmelser.kontrolleraförutsebara och lättare änatt
däremot i princip inteförsäkringsskyddetändringNågon ärav

omfattas försäkrings-för närvarandeavsedd. De avgrupper som
isjukpenningförsäkringen också detskyddet skall omfattas nyaav

systemet.
fastställd SGI slopas. SGIUtredningen föreslår begreppetatt

aktuellt betala sjukpenningförst detskall bestämmas ärnär att ut
gällerfrån försäkringskassan och besluteteller dagersättningannan

kvalifikations-Bedömningenför ersättningsperioden.enbart av om
beräkningen storleken SGI skalluppfyllda liksomkraven är av av

vidi förhållanden råder denmed utgångspunkt degöras som
s.k.ersättningsfall hos försäkringskassan uppstår, dentidpunkt då ett

bedömningstidpunkten.
fastsjukpenningförsäkradeOmkring de75 80 ärprocent av-
vidföreslår vi beräknas enligt deanställda och för dem SGI:natt

Till dennabedömningstidpunkten rådande förhållandena. grupp an-
föras försäkrade anställda tills vidare ochvi skall ärsomser

bedömningstidpunkten har anställningsavtalförsäkrade vidsom som
omfattar eller tillsammans med andra avtal omfattar sammanlagt

månader i följd. förutsättning den försäkrade tillträtttolv En är att
anställningen. beräknas inkomsten i anställningen vidSGI:n på
bedömningstidpunkten. Arbete uppdragstagare jämställs medsom
arbete anställd.som

försäkrad inte omfattas de nämnda anställ-För som aven
föreslår vi altemativregel enligt vilkenningsförhållandena SGI:nen

försäkradeberäknas med utgångspunkt från den inkomst densom
sammanlagt tolv månader före bedömningstid-haft under tiden av

för tolv skall frånpunkten. inkomsten månader bestäms bortsesNär
tillfälliga avbrott i förvärvsarbetet, s.k. överhoppningsbara tider. I

situationerprincip det sådana enligt dagensär systemsom anses
s.k. skyddade tider, dvs. tid försäkrad får behålladå ettsom en

försäkringsskydd tidigarebaserat på inkomster, han/honäven om
inte längre har kvar det arbetet. Inkomster ingår i SGI-under-som
laget enligt altemativregeln skall räknas med basbeloppsför-upp
ändringarna.
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föreslår visjukpenningförsäkringgäller näringsidkaresdetNär
inkomstutgångspunkt i hans/hennesmedskall bestämmasSGI:natt

beräknasskäl föreligger får SGIsärskildanäringsverksamhet. Omav
dentaxeringama. Harutgångspunkt från demed senastetre

förluster i näringsverk-för tidigare årsmedgetts avdragförsäkrade
inkomsten.motsvarande avdraget läggas tillbeloppsamhet skall ett

oberoende företagsformen,företag skall,Den egetstartar ett avsom
ha till sjukpenningförutsättningarunder vissa ävenrätt m.m., om

förvärvsarbete.redovisa någon inkomstföretagaren inte kan egetav
skall beräk-uppbyggnadsskede SGIverksamhetensUnder årtre av

sjukfallet inträffatskulle ha beräknatsdentill lägst SGI omsomnas
verksamheten.försäkrade börjat arbeta iomedelbart innan den

bidrag enligt förordningen 1984:523försäkradeUppbär den om
näringsverksamhet s.k.m.fl.bidrag till arbetslösa startarsom egen

beloppfår inte beräknas till lägrebidrag SGI:n änstarta eget en
arbetslöshetsförsäkringen.grundbidraget iinkomst motsvararsom

skall liksom för närvarande gälla förSärskilda beräkningsregler
ochtjänstepension liksom för bl.a. studerandeden uppbär värn-som

pliktiga.
för har anställningUnder pågående sjukfall får SGI:n den som en

försäkrades avtalade löneförhöjning.räknas med den enskildeupp
under sjukperiodens första år. Övrigt får SGI:n räknasDetta gäller I

fårmed basbeloppet, sjukfallet pågått minst år. SGInär ettupp
därutöver försäkrade beviljas vissa pensionsför-bara ändras då den

syfte få snabb handläggning riktigtmåner. såvälI ettatt en som
försäkringskassanberäkningsunderlag skall den försäkrade till

inkomstbesked betydelse föranställningsbevis,lämna m.m. av
beräkningen SGI.av

Förslaget regler beträffande kräver vissSGI anpass-om nya en
föräldrapenning. Nuvarande s.k.reglerna till 240-ning rättav om

reglerna. de förstadagarsvillkor justeras med hänsyn till de Förnya
föräldrapenning sjukpenningnivå skall krävasdagarna med på180

före födelse ellerföräldern den tvåhundrafyrtionde dagen barnetsatt
sjukfall skulle haberäknade tidpunkten för denna vidden ett

för med belopp minstuppfyllt kraven i kap. SGI3 AFL somen
sjukpenning på föräldrapenningens garantinivå.motsvarar en

Bedömningstidpunkten för föräldrapenning med sjukpenningbelopp
skall ersättningsperiodens första dag. Med hänsyn till attvara
försäkringsskyddet omfattande inom föräldraförsäkringen änär mer

sjukförsäkringen föreslår utredningen för föräldrapenningeninom
sjukpenningförsäkringensinte någon motsvarighet till regler om
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omräkning med hänsyn till löneavtal. Föräldrapenningenett nytt
skall räknas enbart med förändringarna i basbeloppet.upp

De reglerna kommer ligga till förgrund beräkning inteattnya av
bara sjukpenning och föräldrapenning också andra dagersätt-utan av
ningar, nämligen havandeskapspenning, rehabiliteringspenning,
smittbärarersättning och närståendepenning.

reglernaDe bör träda i kraft den januari1 1998. pågåendelnya
ersättningsfall bör inte ersättningen sänkas med anledning deav nya
reglerna.



1997:85SOU

Inledning1

Uppdraget1.1

ingården juni 1996ursprungliga direktiven 27enligt deuppdragetI
författningarinkomstbegreppet i desamlad översyngöraatt aven

socialförsäkringsförmåner. Utreda-bidrags- ochreglerar olikasom
till så långtregler och redovisa förslagnuvarandeskall analyseraren

skall beräknas. mål-för hur inkomst Enreglermöjligt gemensamma
företagare, tillanställda,därbörsättning ägareett system egnavara

anställning medolika former kombineraroch de ifåmansbolag som
de bidrags-likvärdigt kan åtnjutaföretagare sättettatt egnavara

skallsocialförsäkringsförrnåner finns. Detoch systemetnyasom
fyra ersättningardirektivenvidare lätt administrera. I nämnsattvara

samordning de olika inkomstun-finns behovdär det ett en avav
bostadstillägg tillsjukpenning, bostadsbidrag,derlagen, nämligen

underhållsstöd.ochBTPpensionärer
effekterna förskall också analysera de ekonomiskaUtredningen

förenade med enhetligtden offentliga sektorn kan ettsom vara mer
Även enskilde skallekonomiska effekter för deninkomstbegrepp.

utgifter ökar.Förslaget får inte leda tillanalyseras. att statens
novembertill utredningen den 28 1996tilläggsdirektivEnligt

från och med årregeländringar 1998utredningen föreslåskall som
miljoner kronor år.bruttobesparing Avpå 1 230innebär peren

kronor föreslåsmiljonerskall besparing 980beloppet genomomen
sjukpenninggrundande inkomst SGI.reglerna förförändringar av

SGI-reglema skallför utredningensUtgångspunkten översyn av
beräkningsunderlaget så långt det möj-direktivenenligt ärattvara

inkomstbortfall. dentill faktiskt Förligt skall relaterat somvara
bortfallerinkomst förvärvsarbete vilkendokumenteradsaknar aven

tidigare inkomstersjukdom bör ersättningen kunna baserasvid av
förvärvsarbete under viss tidsperiod. regler föreslås skallDeen som

försäkringuppfylla den enskildes behov väl fungerande därav en
kan tillförsäkra sig kunskaper både rättigheter ochoch en omvar

skyldigheter. Administrationen försäkringen skall enkel ochav vara
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undantag från de övergripande principerna bör långtså det möjligtär
undvikas. Administrativa konsekvenser kostnadseffekter desamt av
föreslagna regeländringama skall belysas. Utredningen skall föreslå
grundläggande principer för vilka kvalifikationsvillkor skallsom
gälla för SGI de grundläggande principer bör gälla församt som

behålla under tid förvärvsarbeteSGI inte utförs. Irätten att som
detta sammanhang skall särskilt beaktas reglerna i samband med ar-

studieledighet och föräldraledighet.betslöshet,
skall bakgrundUtredningen också den rådande situatio-mot av

arbetsmarknaden det bristande sambandet mellanövernen se av-
gifter förmåner för haroch dem kortare anställningar. Samban-som

inbetalda avgifterdet mellan sociala och utgivna förmåner bör i möj-
upprätthållas.ligaste mån

tilläggsdirektivEnligt den april 1997 skall utredningen17nya
föreslå ytterligare besparingar motsvarande miljoner kronor120

år.netto per

Utredningsarbetet1.2

Utredningen höll sitt första sammanträde först den oktober1 1996
sedan sakkunniga och blivit kända. Utredningenexperternamnen
har därefter arbetat under stark tidspress och inriktningen arbetet
fick delvis ändras sedan besparingskraven tillkommit sluteti av
november 1996. Spelrummet för samordning förändrades där-en
med.

utredningen börjadeNär sitt arbete förelåg riksdagsbeslutett om
radikal förändring inom bostadsbidragssystemet fr.o.m. år 1997.en

Bidraget skulle beräknas på preliminärt beräknat inkomst-ett
underlag för hela bidragsåret och justering i efterhand skulle skeen

taxeringen förelåg. förändringarVissa i inkomstunder-när senare
laget för näringsidkare hade också beslutats. Vidare fanns på riks-
dagens bord förslag helt för underhållsstöd tillett ett nytt systemom

föräldrar,ensamstående kombinerat med för åter-ett nytt system
Åter-betalningsskyldighet för den underhållsskyldige föräldern.

betalningsskyldigheten liksom beslutet utfyllnadsbidrag närom
föräldrarna växelvis hade barnet boende hos sig, skulle vara
beroende barnets och den återbetalningsskyldiges inkomst-av

Ävenförhållanden. detta skulle enligt förslaget träda i kraftsystem
den januari1 1997. På riksdagens bord fanns förslagäven ett om
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skulle träda i kraftinkomstunderlag för beräkning SGI,nytt av som
analys gällande regler fick allt-januari Utredningensden 1997.1 av

samordnas, siktede fyra skullevad avsågså, tasystemtre somav
beslutade regler förgällande, nyligen beslutade ochbåde ännu

skäl begränsade de regeländring-inkomstunderlag. naturligaAv nya
vadtidigare kommittéer, eller avsågföreslagits avarna, som

och sedvan-underhållsstödet särskild arbetsgrupp, genomgåttav en
ställningstagande från riksdagens sida,beredning ochlig ett

Samordningsarbetet inriktadeshandlingsfriheten för vår utredning.
relativt begränsad samordning in-inledningsvisdärför en av

föränd-mellan de olikaoch hushållsbegrepp Attkomst- systemen.
regelverken också varitinkomstunderlagen i de övrigaringarna i

dessabehov på utgifterna inommotiverade attstatensav av spara
inte gjortsmedan besparingar på inkomstunderlagetnågrasystem,

efter första tilläggsdirek-bidrog till vi vårainom BTF-systemet, att
samordningsarbete i totaltiv fick i stället inrikta vårt stort setten

samordning med bostadsbidragssystemet.BTP-systemetav
tidigare utredningar har konstaterat det inte går haFlera att att ett

inkomstbegrepp för sjukpenningförsäkringen och förgemensamt
bidragssystemen, eftersom sjukpenningen skall delersätta en av
arbetsinkomstbortfallet medan i bidragssystemen alltid tagitman
hänsyn till andra inkomster och förekomsten förmögenhet.även av

bidragssystemen också i utsträckning hänsyn till andraI stortar man
hushållsmedlemmars inkomst och förmögenhet beräknar in-när man
komstunderlaget. har dock inte hindrat kunnatDetta att man an-
vända för enjämförelse med de förvärvsinkomster bidrags-SGI en
sökande uppger.

förändringar skett SGI-underlagetde sedan denGenom som av
januari har det samband mellan förmåner och skattepliktiga19971

avgiftspliktiga förvärvsinkomster eftersträvatoch som man genom
skattereformen ytterligare inkomster ingår iDetunnats ut. som nu

fall för-SGI-underlaget i många inte med denöverensstämmer
avgiftspliktiga tjänst. kan intesäkrades skatte- och inkomster Deav

förfråganheller vid individuell hos skattemyndigheterna påens en
säkert särskiljas från andra beskattade tjänsteinkomster.sättett

inkom stberäkningen i bostadsbidragssystemet med någraDäremot är
undantag helt samordnadfå med skattesystemet, vilket storager

administrativa vinster och goda kontrollmöjligheter bidragrättattav
betalats Möjligheten använda SGI jämförelseinkomstut. att som en
vid bidragsansökningar har med de nämnda förändringarna minskat
liksom möjligheterna för utredningen samordna SGI-underlagetatt
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med övriga inkomstunderlag. bakgrund härav, och medMot hänsyn
till varje utvidgning SGI-underlaget för bättrenåatt attav en
överensstämmelse med beskattningsreglema skulle medföra ökade
kostnader för sjukpenningförsäkringen, lägger vi inte fram något
samordningsförslag berör SGI-underlaget undantags-änannatsom
VIS.

uppbär bidrag kommerMånga i kontakt med flerapersoner som
förtidspensionär med barn kan samtidigtEn be-system. t.ex. vara

rättigad till bostadstillägg och bostadsbidrag och kan också vara
återbetalningsskyldig för underhållsstöd eller berättigad till ettvara
utfyllnadsbidrag. skillnader mellan de bådaFörutom bostadsstöden

bostadskostnaden beräknas, finns skillnader mellan de bi-när tre
dragssystemen det gäller vilka inkomster och inkomster inär vems
hushållet skall beaktas, hur inkomster skallsom gemensamma
fördelas, för vilken tid inkomster skall beräknas beräkningenoch om

preliminär eller definitiv. skillnaderDessa svåra bådeär är över-att
förståblicka och för den enskilde och upphov till rad förfråg-ger en

ningar hos försäkringskassan. Administrationen ocksåtyngs attav
flera olika inkomstunderlag måste beräknas.

Om administrationen skall kunna underlättas och kontrollmöj-
lighetema samtidigt skall kunna ökas, förutsätter detta så mångaatt
uppgifter möjligt hämtaskan maskinellt från socialförsäkrings-som
administrationens databaser och från uppgifter överförts frånsom
skattemyndighetema. förutsätter i sin inkomstbegreppDetta tur
inom bidragssystemen jämförbara med begrepp finnsärsom som
inom skattelagstiftningen. Samordningsarbetet har därför också in-
riktats i möjligastepå mån knyta till denna lagstiftning.att an
Motsvarande har dock skäl utvecklats inte kunnat görasav som ovan
beträffande SGI.

Utredningen har också efter föreslå förändringar uti-strävat att
från helhetssyn på de olika bidragssystemen. harVi haften som en
allmän utgångspunkt så långt möjligt söka åstadkommaatt samma
regler för inkomstunderlaget i de olika samtidigtsystemen som
förenklar administrationen och ökar möjligheten få kontrollatt en av

bidrag utbetalas.rättatt
Med besparingsbeting i storleksordningen 350 miljoner kr,lett

förutom de besparingar de gjortsåren på de kategoriersenastesom
medborgare kommer ifråga för ersättningar inom de aktuellasom nu

har vi också försökt inrikta arbetevårt på få för-systemen, att en
delningspolitisk profil i olika situationer hänsyn till deäventarsom
samlade effekterna för individen utifrån helhetsperspektivet in-
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bidrag skatteeffekter. försöktkomster givna har viInom ramar- -
inrikta förändringarna i sjukförsäkringen försäkringen i för-så att
hållande till nuläget riktigare kompensation för inkomst-ger en

också fördelningbortfall och rättvisare mellan individerna. Vi haren
kvalifikationskravenvidare det gäller och underlaget för för-när

måner från sjukförsäkringssystemet försökt utforma ett system som
i huvuddragsina ansluter sig till skyldigheten betala social-att
avgifter och allmänna egenavgifter sjukförsäkringen.till

Under hela utredningsarbetet har vi haft fortlöpande kontakter
med försäkringskassetjänstemänoch samtal och tjänstemän Riks-

försäkringsverket och Riksskatteverket därmedRFV RSV och
fått värdefulla synpunkter. har inte bara gällt vadDessa isom nu-

administrativt betungande och vilka kontroll-varande ärsystem
svårigheter finns, också hur regler bör utformas utifrånutansom nya
den målsättning direktivensom anger.

haftUtredningen har kontakter med pensionäremas ochäven
företagarnas organisationer.

Utredningens direktiv återfinns bil. till betänkandet.1-3som
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Regler och bakgrund2 till

nuvarande inkomstbegrepp

2.1 Inledning

följandeI avsnitt lämnas kortfattad redogörelse för hur nuvarandeen
inkomstbegrepp uppbyggt inom de aktuella bidrags- ochär nu
socialförsäkringsförmånema. Redogörelsen sikte pånärmasttar att
beskriva inkomstbegreppethur uppbyggt med avseende vilkapåär
inkomster underlaget inkomster ingår vilkensamtavser, vems som
tidsperiod inkomstunderlaget detaljeradEn redogörelseavser. mer
för gällande bestämmelser och deras tillämpning finns i anslutning
till vår analys möjligheterna samordna bidragssystemen ochattav
våra förslag till samordning, liksom i anslutning till vår analys av
sjukpenningförsäkringen med angränsande försäkringsförmåner och
våra förslag till förändringar i sjukpenningförsäkringen.

Eftersom tanken på samordning bidrags- och förmånssystemav
funnits under mycket lång tid har vi valt också historiskatt ge en
tillbakablick detta perspektiv tillsammans med redogörelse förur en
tidigare överväganden inkomstbegrepp.om

Sjukpenningförsäkringen2.2

Gällande2.2.1 regler

tillRätt sjukpenning förutsätter i regel bl.a. den försäkrade blivitatt
inskriven försäkrad hos allmän försäkringskassa, och denattsom
sjukpenningrundande inkomsten SGI uppgår till minst sextusen
kronor.

Inkomstunderlaget inom sjukpenningförsäkringen SGI är
fr.o.m. den januaril 1997 den årliga inkomst i pengar som en
försäkrad kan komma få tills vidare arbete antingenantas att egetav
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grundelleranställninginkomstarbetstagare annanavsom
förvärvsarbete.inkomst annatav

principinnebär iårlig inkomstskall beräknasinkomstenAtt som
inkomstvariationer normalt inteinkomständringar ochtillfälligaatt

skall påverka SGI.
beaktassådan inkomstföreskrifter skall endastEnligt RFV:s som

arbetetills vidare fåkommaförsäkrade kanden egetattantas av
återkommandeårligenmånader i följd ellerminstunder egetavsex

arbete.
antagande varaktighetenbeträffande detharpraxisI avomman,

vidtonviktenskall lagtframtida inkomstförsäkradesden göras,som
avsikt.försäkradesden egen

iaktuell årsinkomstuppskattningsåledesSGI av enavser en
dvs.nettoinkomsten,anställda läggsför arbete. Föregetpengar

grund förförvärvande, tillför inkomstensinkomst efter avdrag
kostnaderför mindre kostnaderinkomstberäkningen. Avdrag t.ex.

uttryckt multi-dock inte. Enkelttill och från arbetet,för görsresor
faktorn vidmånadsinkomst i med 12anställdspliceras pengaren

veckoinkomst multiplicerasårliga inkomsten. Vidberäkning denav
i regel medgenomsnittliga veckoinkomsten i 52.den pengar

anställninginkomst förvärvsarbeteden harFör änannatsom av
skatterättsligt bestämdaegenföretagare gäller särskilda regler. Den

medprincip underlag för docknettointäkten tjänar här i SGI,som
vissa avvikelser.

skälig avlöning förfår inte beräknas högreSGI än motsvararsom
liknande räkning s.k. jämförelseinkomst. Omarbete för annans

skatterättsligföretagaren under följd år redovisat lägreenen av
avlöning för liknandenettointäkt vad skäligän motsvararsom

skall hans/hennes beräknas med ledning dearbete, SGI treav
får till högre beloppårens taxering. SGI dock beräknas änsenaste

framgår den skatterättsliga nettointäkten undervad ensom av
uppbyggnadsskede eller andra skäl föreligger,verksamhets om

ellerstark skuldbelastning, ändrade förvärvsförhållandensåsom
tillfälliga förluster.

arbetar i fåmansaktiebolag får sin beräknadSGIDen egetsom
för principandra anställda, dvs. inkomstunderlaget beräknas isom

uppburen kontantlön.
vid sidan anställning driver verksamhetDen som av som

egenföretagare kan samtidigt ha grundad inkomstSGIen av
anställning och grundadSGI inkomst arbete i rörelsen.egeten av
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Vid beräkningen SGI bortser från inkomster över-av man som
stiger sju och halv gånger basbeloppet.en

Med inkomst i förutom lön, vissa andra ersättning-pengar avses,
drickspengar, jourersättning, obekvämlighetstillägg,t.ex.ar som

perrnitteringslön, resultatbonus, tantiem och övertidsersättning. Men
i fråga vissa andra inkomster i har samband medom pengar som
förvärvsarbete undantag. inkomstunderlagetI för anställdsgörs en
SGI bortser således bl.a. från ersättning för arbete för någonman

räkning under året inte kan tilluppgå minst l 000antasannans som
kronor, semesterlön eller semesterersättning till högre belopp än

lön för utfört arbete sådan ersättning, skatteplik-motsvarar utansom
tiga kostnadsersättningar, ersättning från arbetsgivare ären som
bosatt utomlands eller utländsk juridisk arbetet haren person, om
utförts i arbetsgivarens verksamhet riket, lönetillägg betingadeutom

ökade levnadskostnader och andra särskilda förhållanden i syssel-av
sättningslandet i fråga arbete utförs utomlands denom som av som

statlig arbetsgivare till land för arbete försänts ett annatav en
arbetsgivarens räkning, ersättning till idrottsutövare även tränare
och funktionärer frånavses ideell förening den under året inteom
kan uppgå till minst halvt basbelopp och vissa ersättningarantas ett
från vinstandelsstiftelser.

Med nuvarande utformning SGI inkomstunderlagetärav
visserligen knutet till inkomster förvärvsarbete. framgåttSomav

omfattar inkomstunderlaget dock andra ersättningarävenovan än
kontantlönen, samtidigt lön med utlandsanknytning intet.ex.som
alltid ingår i inkomstunderlaget.

Under lång tid gällde beräknadesSGI inte endast på lön elleratt
motsvarande ersättningar i naturaförmåner.även Närutanpengar

med SGI infördes år 1974 grundades den uppskattadesystemet
årsinkomsten på förvärvsarbete i eller naturaförmåner i formpengar

kost eller bostad. Senare kom också bilförmån räknas iattav
Årunderlaget. 1988 utvidgades regeln ytterligare, varigenom samt-

liga då skattepliktiga naturaförmåner kopplade till förvärvsarbete
kom ingå i inkomstunderlaget för SGI. Genom 1990 årsatt skatte-
reform kom rad andra anställningsförmåner bli skattepliktigaatten
och därmed också avgifts- och förmånsgrundande i sjukpenning-
försäkringen. Till de delar kostnadsersättningar beskattadessom
kom dessa också räknas i SGI, såsom lunchsubventioner,att vissa
personallån, vissa traktamenten Sådana ingår fr.o.m. denm.m.

januari1 inte1997 längre i inkomstunderlaget för SGI.
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inkomstslagetbestämdaskatterättsligttill detförhållandeI
förSGI-beräkningenvidinkomstunderlagettjänstinkomst ärav

ingårSGI-underlagetinskränkt.betydligt Ianställda mernumera
skatterättsliga begreppetomfattas detvisserligen inkomster avsom

fråga någoni fråndet långttjänst, över-inkomst är ommenav
fortfarandekan dockInkomsttaxeringenemellan.ensstämmelse dem
rimlighetenförsäkringskassanvägledning förtjäna omsom enanses

SGI.åsattenav

Bakgrund2.2.2

försäkring AFLallmänlagen 1962:381tillkomstenFöre omav
januari 1947i lagen den 3sjukförsäkringenallmännareglerades den

Sjukpenningförsäkringensjukförsäkring SFL.allmän om-om
kr iminstmed 1 200sjukkassemedlemmarsamtligafattade då

förvärvsarbete.årsinkomst av
minst 1800tjänstårsinkomsthademedlemmarDe omavensom

Storlekentilläggssjukpenning.försäkrade fördessutomkr avvar
sjukpenningklassi vilkenberoendetilläggsjukpenningen avvar

beroendei sinKlassplaceringenplacerad.medlemmen tur avvarvar
tjänst.inkomstenstorleken avav

i dag frågadetinkomstberäkningenfrågaI om ensomvarom
och inteframtida inkomstenförväntadeuppskattning den omav

förfluten tid.underfastställande inkomstav en
framtida inkomstförsäkradesdenbedömningenfråga ut-I avom

bl.a.betänkande 1944: 5i sitt SOU lSocialvårdskommitténtalade
följande.

förvärvsarbete skallårliga inkomstförsäkradsSåsom ansesav
naturaför-penningar ellerinkomst iberäknadeden för år

tillsvidare åtnjutakommahan kanmåner, attantagas avsom
föreslagnatillämpningen denVidarbete.sådant av nu- - -

den sannolika arbets-bör bedömningenlagstiftningen av
två år framåt.tiden åsikte påinkomsten etttaga w --
genomsnittsinkomst.beräknas såsomskallInkomsten en

principböra alltså ieller nedåtförändringar uppåtTillfälliga
principFörsäkringsskyddet skall ibetydelse.tillmätas - --

viddentill den inkomst,möjligt anknytaså nära somsom
sjukdom.i händelseavseddvarje tidpunkt ersättaär att av
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Bestämmelserna inkomstberäkning överflyttades i huvudsakom
oförändrade från SFL till AFL.

Sociabförsäkringsutredningen uttalade i sitt betänkande SOU
bl.a. följande.1952:39

Till grund för avgörandet huruvida medlem skallav en vara
sjukförsäkrad skall i princip läggas den årsinkomst för-av
värvsarbete, medlemmen kan komma tillsatt antagas attsom
vidare åtnjuta. Eftersom sjukpenningförsäkringen grundas

beräknad årsinkomst, skall hänsyn inte till tillfälligatasen
inkomstförändringar. högEn inkomst, kan beräknas utgåsom
endast några månader, skall sålunda inte föranleda någon
ändring sjukpenningförsäkringen, den inte kan be-av om
räknas bli regelbundet återkommande. För attmera - - -

sjukpenningförsäkringen efter varaktigt ändradeanpassa mera
inkomstförhållanden måste sjukkassorna konti-utöva en
nuerlig kontroll. Denna kontroll bör ske med ledning av

uppgifter angående medlemmarnas taxeringar.senaste - - -Om vid denna kontroll framkommer väsentliga oöver-mera
ensstämmelser mellan medlems sjukpenningförsäkring ochen
uppgifterna i taxeringslängden skall kassan såvitt möjligt-efter utredning ändra försäkringens omfattning. Föreligger-
endast oöverensstämmelser behövssmärre ingen åtgärd från
kassans sida. Taxeringsuppgifterna nämligen tid,avser en

ligger eller år tillbaka. kontroll,Denett ettsom par som
med hjälp taxeringslängdema,utövas bör sålunda ha tillav

enda syfte tillse, medlemmarnas sjukpenningförsäkringatt att
i riktig.ärstort sett

Inkomstgrundande liksom inkomster förvärvsarbete. Medvar nu av
inkomst förvärvsarbete avsågs den inkomst i ellerav natu-pengar
raförrnåner i form kost och bostad, försäkrad kunde antagasav som
komma tills vidare åtnjuta arbete, antingenatt såsomegetav
arbetstagare i allmän eller enskild tjänst inkomst anställningav
eller ock eljest inkomst förvärvsarbete. Inkomst arbeteannatav av
för räkning skulle inte beräknas högre motsvaradeänegen som
skälig avlöning för liknande arbete för räkning.annans

År konstruerades1974 sjukpenningförsäkringen Det då-om.
varande med sjukpenningklassersystemet medersattes ett systemav
sjukpenninggrundade inkomst, SGI, skulle direkt knyta tillsom an
den inkomst sjukpenningen skulle Samtidigt gjordesersätta.som
sjukpenningen till skattepliktig inkomst.
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i ellerförvärvsarbeteårsinkomstenuppskattadeDen pengarav
förgrundenbostad skullekost elleri formnaturaförmåner utgöraav

sjukpenninggrundande inkomsten.den
Sjukpenningut-förslagtillkom eftermed SGISystemet av

förmåner vidBeskattadebetänkandeutredningensredningen. I
diskuterades vilket1972:60arbetslöshet SOUochsjukdom m.m.

anvisadeUtredningenskulle användas.inkomstunderlag tresom
underlag nämligenalternativtänkbara som

dvs. regelkalenderår, iföregåendeunderförvärvsinkomsten ett
taxeringen,framkommer vidinkomstden som

inträffar, ellersjukfalletförvärvsinkomsten när
få tills vidare.försäkrade kandenförvärvsinkomstden antassom

frånuppgifternastorlek enbart påsjukpenningensberäknaAtt
sjukpenning mångaenligt utredningenkundetaxeringen somge en

vid sjukfall.kompensation Förutgjorde riktigintegånger atten
möj-sjukförsäkringsorganenmed detta måstetillkomma rätta ges

inkomsten. Sådanafrån den taxeradeligheter avsteggöra avstegatt
skullemerarbete,medföra betydandeberäknaskunde ett om man

få sjukpenningenförsäkrades intressetillgodose denkunna att
sjukfallet.arbetsinkomsten videfter den verkligaberäknad

förvärvsinkomst sjukfalletalternativet aktuellandraDet när-
tillämpas för arbets-praktiken bara kunnainträffade bedömdes i-

regel beräknings-företagare måsteFörtagare. som en annanegna
för tillämpningenutredningen krävdesanvändas. Enligtgrund att

arbetsinkomstenskunde inhämtas från arbetsgivarenuppgifter om
skulle krävasinträffade. tidsåtgångstorlek sjukfallet Dennär som

grund förskulle ligga tillfastställa årsinkomstför denatt som
utbetalningen kundemedförastorlek skullesjukpenningens att

utredningen uppkommaVidare kunde det enligtförsenas avsevärt.
från den försäkra-arbetsgivarensituation ledde till presssomen

möjligtberäknad fördelaktigtarbetsinkomsten såsida fådes att som
storlek.arbetsinkomstensi intyg om

riktasinvändningar kundebakgrund deMot attmotsomav
stannadeförsta alternativen,enligt något de tvåberäkna SGI av

till något dessaför inte förorda övergångutredningen att en av
beräkningssätt.

vari regeringen föreslog riksdagen1973:46I att antaprop.
med sjukpenninggrundande inkomst anfördeSGIsystemet

följande.departementschefen bl.a.
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Utredningens förslag innebär den sjukpenning skallatt som
utgå anknyts direkt till den hos försäkringskassan registrerade
årsinkomsten tillämpning några sjukpenningklasser.utan av
Med årsinkomst liksom f.n. den framtida beräknadeavses
inkomsten förvärvsarbete. För den registreradeattav - - -
inkomsten, varpå sjukpenningen grundas, skall bli så rätt-
visande möjligt, förordar utredningen försäkrings-attsom
kassan självmant, i den utsträckning skäligen påkallas,som

förfrågningar hos de försäkrade och lämpligtannatgenom
införskaffar uppgifter ändringar i inkomsätt om

och andra omständigheter har betydelse i sjukpen-na som
ningförsäkringen. Det de försäkrade i principär avsett att
årligen efter förfrågan från kassan skall få tillfälle lämnaatt
aktuella inkomstuppgifter.

Socialpolitiska samordningsutredningen tillsattes år 1975 för
det socialpolitiska bidragssystemet frångöra översynatt en av sam-

ordningssynpunkt. Målsättningen för skulleöversynen attvara
klarlägga hur långt det socialpolitiska bidragssystemet kunde
samordnas i allmän socialförsäkring. sitt slutbetänkandeI Enen
allmän socialförsäkring, modell och riktlinjer SOU 1979:94,
behandlade utredningen bl.a. frågan inom allmän social-attom en
försäkring söka åstadkomma enhetligt inkomstbegrepp. Utred-ett
ningen, presenterade principmodell till allmän social-som en en
försäkring, konstaterade det helt idealiska inkomstbegreppet inteatt
lär gå konstruera. Utredningen fann därvid fortsätt-att ävenatt man
ningsvis måste skilja inkomstbegreppenpå för inkomstrelaterade
ersättningar såsom sjukpenning och inkomstprövade bidrag såsom
bostadsbidrag. Inkomstunderlaget för inkomstrelaterade ersättningar
skulle enligt utredningens modell den beräknade för-utgöras av
värvsinkomsten. inkomstunderlagetI för inkomstprövade bidrag
skulle förutom förvärvsinkomsten också ingå sådana inkomster som
inte inkomst arbete, sociala förmånerär delatt samtanse som av av
kapital. Därvid skulle förvärvsinkomsten ingå med beloppsamma
i inkomstunderlagen.

Utredningen övervägde den beräknade inkomsten skulleom avse
förfluten, kommande eller aktuell tid. Härom konstaterade utred-
ningen det beträffande de flesta inkomstbegreppatt självfallet är av
intresse får aktuellså bild möjligtatt bidragstagarensman en som av
ekonomiska förhållanden. Utredningen sig medveten attsa vara om
det finns nackdelar med inkomstbegrepp i likhet medett SGIsom
bygger på framtida beräknad inkomst. sådantEtt inkomstbegreppen
kan aldrig bli helt exakt. Nackdelarna med använda den taxeradeatt

1097:852 S01/
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dockutredningenbidragssammanhang ansåginkomsten i ännuvara
aktuelltinte använderdåtanke påbl.a. med ettattstörre, man

bidrag aktuellapåberäkningenbyggainkomstbegrepp. Att attettav
enskilti varjeförhållanden skall lämnasekonomiskauppgifter om

skulle det blinackdelar. Bl.a.medföraocksåbedömdesärende
enligt utredning-nackdelenadministrera. Den störstatungrott att var

ekonomiskauppgifter sinalämnaenskilda måstemångaatt omen
därförförordadetillfällen. Utredningenförhållanden vid flera ett

beräknad inkomstframtidabyggtinkomstbegreppenhetligt en
bordeföreslagna registreti förväg. Detregistrerasskullesom

inskrivna ibeträffande allainkomstuppgiñerinnehålla ärsom
riket.bosatta i Utgångs-årdvs. alla 16försäkringskassa, äröver som

uppgiften lämnades.aktuella inkomstenborde denpunkten närvara
ersättningar, såsominkomstrelateradeförInkomstunderlaget

för-den beräkandeenligt förslagetsjukpenning, skulle utgöras av
med tämligenarbetstagareår framöver. Förvärvsinkomsten ett en

utgångspunktenbordeanställningsinkomst åretregelbunden om,
månadsinkomstdvs. denmånadsinkomsten,aktuelladen somvara

skullelämnade uppgiften.han/hon Dettaförsäkrade hadeden när
förfrågaförutsättning detgälla underdock endast att var om en

och ingaså falletnormal månadsinkomst. Vararbetstagaren var
aktuella månads-underlaget bli denkända skulleförändringar

tolv. Skulle den däremotmultiplicerat medbruttoinkomsten vara
genomsnittonormalt låg bordeelleronormalt hög ett uppges.

återkomma skulle inteinte beräknadesTillfälliga inkomster tassom
med.

särskilda problemfann utredningenkategoriervissaFör att
fastställa inkomstunderlag. gälldeDetförelåg i fråga t.ex.attom

genomgick utbildning antingensjuka ellerarbetslösa,dem som var
in-under den tidinkomstuppgiften lämnades ellernär somsenare

skulle till sådanagälla. hänsynkomstunderlaget skulle Hur taman
i detalj. Utredningenutredningen inte påomständigheter gick

anvisningari och ifanns vissa regler härom AFLframhöll detatt
hänvisade till frågorSGI-skyddade tider, ochfrån RFV, attt.ex. om

Sjukpenningkommitténs uppgifter. Utredning-ingick idetta slagav
få behållafinnas möjlighetpåpekade dock det måste ettattatten

arbets-grundas förvärvsinkomst underinkomstunderlag som
uppehåll olika slag.av

Även med oregelbundna inkomster, deltids-i fråga om personer
fråga egenföretagare fann utredningenoch delårsanställda isamt om

Beträf-fråga fastställa inkomstunderlag.speciella problem i attom
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fande först nämnda kategorier fann utredningen det önskvärt att
inkomstunderlaget beräknades sig det avsågsättsamma vare
deltidsarbetande eller andra och eventuella särlösningar föratt
deltidsarbetande inriktades beräkningenpå ersättningen.av

fråga kategorin företagareI kunde enligt utredningenom man
regel anknöt till vilken inkomst anställdöverväga ien som en

motsvarande ställning har, för företagaren. Skullet.ex. ersättareen
framtida beräknad inkomst inkomstunderlag också fören vara

egenföretagare torde det, enligt utredningen, emellertid nöd-vara
vändigt använda vissa schablonberäkningar, eftersom det iatt
allmänhet eller mindre omöjligt exaktär göraattmer en upp-
skattning den framtida inkomsten. Utredningen fann då attav man
hade välja antingen utgå från nettointäkten rörelsen ochatt att av

jämförelse med de årens taxeringargöra eller jämförasenaste atten
med vad anställd i motsvarande ställning har för inkomst. För atten
undvika otillfredsställande resultat i enskilda fall borde det dock
finnas möjlighet från schablonberäkningen.göra Näratt avstegen
det gällde inkomstunderlaget för företagare måste ocksåegna man
uppmärksamma sambandet mellan avgifter och förmåner. Härom
anförde utredningen bl.a. följande SOU 1979:94 190s.

F.n. utgår från taxeringen vid beräkning egenföre-man av
sjukförsäkringsavgift och inte från AvgifterSGI. ochtagares

förmåner kommer således beräknas på olika underlag inomatt
sjukförsäkringen i den mån tillåter SGI avviker frånattman
den taxerade inkomsten.

sjukförsäkringsavgiftenOm i fortsättningen kommeräven
beräknas på grundval taxeringen det därföratt av synes vara

svårt komma ifrån utgår från den beräknadeatt att man
nettointäkten rörelsen egenföretagarens inkomst-närav
underlag skall bestämmas. innebärDetta visserligen att man

visst från principengör endast inkomst beroravsteg att som
på den arbetsinsatsen skall påverka inkomstunderlaget.egna
Å andra sidan upprätthålls sambandet mellan avgift och
förmån. Alternativet beräkna inkomstunderlaget förär att
inkomstrelaterade ersättningar efter jämförelse meden an-
ställda i liknande situationer och i gengäld beräkna avgiften
med ledning detta inkomstunderlag. Detta innebär emeller-av
tid betydande komplikation dels densystemeten av genom
särskilda avgiftsberäkningen, dels under-att ett annatgenom
lag måste fastställas för inkomstprövade bidrag.

De uppgifter den försäkrade lämnar sin beräknadesom om
inkomst under det kommande året bör, frånutgårom man
nettointäkten, jämföras med de årens taxerade in-senaste
komst. Ar avvikelsen mellan den uppgivna inkomstenstor
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taxerade in-årensdegenomsnittetoch senaste tret.ex.av
schablontilläggmed vissagenomsnittsistnämndabörkomst
försäkrade intedeninkomstunderlag i den månbildai stället

skillnaden.motiveratillfredsställandekan

i frågaförslagsamordningsutredningensSocialpolitiska om
från regeringen. Ilagförslagledde inte till någotinkomstbegrepp

socialpoli-detsamordningsfrågor inom1982/83:3proposition om
departementschefen till inkomst-hänvisadetiska bidragssystemet att

Bostadsbidragskommittén och Sjuk-behandlades i bådebegreppet
tillställningstagandedefinitivtansågochpenningkommittén att ett

och samtidigtlämpligastkundeinkomstbegreppvilket ansessom
därför borde anstå.bidragsformerolikaanvändbart inommest

förtillkallades år 1978.Sjukpenningkommittén göra översynatt en
Sjukersättnings-delbetänkandesittsjukpenningförsäkringen. Iav

dåvarandefråganbehandlade kommittén1981:22frågor SOU om
påkallat.detta intefannändras,borderörande SGIregler att varmen

enligt kommitténbordesjukpenningförsäkringeniGrundprincipen
såmedskulleförvärvsinkomstförlust ersättas ettatt avvara en

alternativentänkbaravalet mellan demöjligt.belopp Iaktuellt som
taxeradedenförfluten tid,under vissförvärvsinkomst senastt.ex.
inkomstinträdande eller densjukfalletsvidinkomsteninkomsten,

tiden, fanndenfå underförsäkrade kundeden närmasteväntassom
inkomstberäknad framtidaalternativet medkommittén mesten

särskilt fall skullei varjeomfattande utredningtilltalande, enom
undvikas.kunna

inte bordeinkomstunderlagetsålunda fannkommitténOm att
Fördel-sjukpenningberäkningen.självagällde detta inteändras,

kommitténfannkalenderdagar365ningen SGI över envaraav
kompensationshänseende.i Ettpåtalade bristerväsentlig orsak till

ställeterhållas, iutredningenenligtresultat skullebättre om man
arbetsdagar år för denantaletdet beräknadeefterfördelade SGI per

för-för dagar då denendast utgicksjukpenningförsäkrade och
sjukdom förhindrat detta.intevarit i arbete,säkrade skulle ha om

sjukpenning, SOUEgenföretagaresslutbetänkandesittI m.m.
framtida sjuk-egenföretagaresbehandlade kommittén1983:48

alternativ till ändring i sjuk-övervägde olikapenningförsäkring och
kommittén haegenföretagama. Därvid sade sigpenningskyddet för

lösningen inom förfinna den lämpligasteeftersträvat att ramen en
inkomstbortfall och med i förvägförsäkring förobligatorisk en

Kommitténs slut-sjukpenningrundande inkomst SGI.registrerad
sjukpenningförsäkring förframtidaliga bedömning attvar en
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egenföretagare borde återfinnas i förbättrad tillämpning deten av
bestående "allomfattande" Kommittén menadesystemet. att genom

hänsyn till de möjligheter redan stod till buds itogatt man som
författningar, falloch torde det i många gåAFL RFV:s attgenom

få smidigare och rättvisande tillämpning. gälldeDetta t.ex.en mer
möjligheten justera den taxerade inkomsten med hänsyn till vissaatt

jämförelselönavdrag och möjligheten lägga till grund i fallatt en av
uppbyggnad rörelse eller fall stark skuldbelastning. Enav en av
flexiblare tillämpning skulle enligt kommittén kunna åstadkommas

ökad information och utbildning gällande bestämmelser.genom om
Kommittén konstaterade beträffande sjukpenningförsäkringens

införandetsyfte det vid mycket starkt betonadesAFLatt attav
sjukpenningförsäkringen och de övriga delarna socialförsäk-av
ringen skulle enhetligt sina olikautgöra ägnatett system, att genom

skänka den enskilde i det hela tillfredsställandekomponenter ett
de ekonomiska följderna sjukdom, ålderdomskydd ochmot av

försörjares frånfalle Kommittén framhöllprop. 1962:90 269. atts.
sjukpenningförsäkringen väsentligen avsedd detersättaattvar
inkomstbortfall, blev följden arbetsoförmåga på grundsom av av
sjukdom. Uppstod vid sjukdom inget inkomstbortfall, t.ex. genom

avkastning alltjämt uppbars från tillgångar i form fastigheteratt av
eller rörelse kapitalinkomster, då den försäkradesäven egen
arbetsinsats minskade eller upphörde vid sjukdom, saknades således
behov det skydd sjukpenningförsäkringen skulle Detutgöra.av som
sagda innebar emellertid inte förvärvsarbete, huvudsak-att ett vars
liga inriktning gällde omsättning förmögenhetstillgångart.ex. av

enbart kapitalinkomst, skulle undantaget från prin-som gav vara
cipen försäkringsskydd. Arbetsoförmåga grund sjukdomom av
kunde i detta fall leda till omsättningen gick ned och framtidaatt
kapitalinkomster uteblev. Kommittén anmärkte vidare att som en
följd inkomstbortfallsprincipen hade det vid beräkningansetts attav

sjukpenning för egenföretagare skulle inkomst arbete inteegetav av
högreräknas motsvarade skälig avlöning för liknande arbeteän som

för räkning. Härigenom hade det hävdats i huvudsakattannans man
undvek den inverkan inkomstens storlek utövadessom av
rörelsekapital SOU princip1944:15 213. Denna upptogsm.m. s.
redan i och lagförslag1919 1920 års och infördes i 1955 års lag om
allmän sjukförsäkring. Tanken denna jämförelse försökaatt genom
finna möjlighet eliminera inverkan kapitalinkomst,atten av
spekulation och andra omständigheter oberoende denärsom av
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längre tillbakaarbetsinsats gick enligt kommitténenskildes än
mellan egenföretagare och löntagare.principen jämställdhetom

för sina överväganden konstaterade kom-utgångspunktSom
fick tillsjukpenningförsäkringen inte ledamittén vidare över-att

hadeförarbetena till 1953:178 141kompensation. I AFL prop. s.
försättasförsäkrade inte sjukpenningen fickprincipen denatt genom

han/hon frisk slagits fast.ekonomiskt läge dåi bättre än var
utgångspunkter skissade kommitténbakgrund bl.a. dessaMot av

försäkring för egenföretagare.alternativ till förändradolika en
försäkring för inkomst-huvudalternativ tittadetvåSom man en

för ändamåloch efter allmän behovsprincip ellerbortfall annaten en
konstruerad försäkring.

försäkring för inkomstbortfall deladeHuvudaltemativet man upp
i alternativen:

egenföretagare.Obligatorisk försäkring omfattandeA. även
för egenföretagare bibehålls till delObligatorisk försäkring vissB.

kompletteras med frivillig försäkring.och en
Egenföretagare ansluts inte obligatoriskt till den allmännaC.
försäkringen, frivilligförsäkring tillhandahålls inommen en
dennas samtram
Försäkring sker helt utanför den allmänna försäkringensD. ram,
dvs. egenföretagare får anskaffande sjukförsäk-privatagenom av
ringar sörja för skyddet inkomstbortfall vid sjukdom.mot

obligatorisk försäkring kunde enligt kommittén utformadEn vara
enligt följande alternativ:något av

med grundad enbartFörsäkring SGI på den taxerade in-A. en
komsten.
Försäkring grundad den taxerade inkomstenmed SGIB. en

tagits till vissa skattemässiga avdrag.sedan hänsyn
försäkradesFörsäkring med SGI grundad den arbetsinsats.C. en

Arbetsinsatsen skulle kunna bedömas med hänsyn antingen till
den individuella rörelsens omfattning eller efter jämförelse med

närliggandenågon kategori arbetstagare jämförelselön.
Försäkring med grundadD. SGI kombination taxeraden en av
inkomst och jämförelselön, dvs. den ordning gällde dåen som
och fortfarande.
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förSom utgångspunkt dessa alternativ skulleA-D SGI som
tidigare beräknad framtida inkomst arbetsinsats, varvidvara en resp.

skulle förhandsregistreras.SGI
ytterligareSom alternativ kunde kommitténE tänka sigett att

övervägde inte förhandsregistrera utreda inkomst-SGIatt utanman
bortfallet i varje särskilt fall vid arbetsoförmågans inträde. Uppskatt-
ning inkomstbortfallet skulle därvid kunna med ledninggörasav av
något alternativen A-D.av

Beträffande dessa olika alternativ fann kommittén bl.a. följande.
enbart på den taxerade inkomstenEn gjord beräkning inte i allagav

fall rättvisande resultat. taxerade inkomstenDen byggdeett
uppgifter från förfluten tid två år gamla förhållanden. Netto-
intäkten rörelse hade i sig inslag kapitalinkomst, varvidstoraav av
sjukpenning inte längre skulle efterutgå principen ersättning förom
bortfall förvärvsarbetsinkomst och skulle komma i konfliktav man
med principen förbud överförsäkring. komma tillFörmot attom

med dessa brister skulle det krävas deladerätta denatt man upp
taxerade inkomsten så "kapitaldelarna" identifierades och elimi-att
nerades, vilket i sin skulle kräva mycket administration. En SGItur

baserades huvudsakligen taxerad inkomst skulle för övrigtsom en
strida de principer för inkomstunderlag Socialpolitiskamot som
samordningsutredningen uttryck för.gett

Kommittén fann också det inte möjligt alternativ påatt ett attvar
konsekvent vid beräkningen justera den taxerade inkomsten,sättett

så den bättre svarade sjukpenningförsäkringens behov.att mot
Måhända skulle kunna vilka intäkter och kostnaderavgöraman som
har överhängande kapitalinslag, och således borde bortses frånsom
för få fram underlag endast inkomstavsåg förvärvs-att ett som av
arbete. bedömdesDet dock medföra ökad administrativ belast-en
ning med inslag granskning deklarationer iänmer av av m.m.
dåvarande ordning. Med ordning med justerad taxerad inkomsten
skulle också följa de nackdelar i fråga bristande aktualitetom som
allmänt kan riktas sådant underlag. En justerad taxeradmot ett en
inkomst beräknad skulleSGI också beroende de förändring-vara av

inom skattesystemet och i skattereglerna.görsar som
Alternativet låta SGI för egenföretagare enbart fastställas efteratt
jämförelseinkomst fann inte nackdelar. Detutanen man vara

bedömdes kunna medföra svårigheter i de olika fallen finnaatt en
passande jämförelseinkomst. Den grad schabloniseringav som

skulle kräva skulle också kunna uppfattassystemet stelbent.som
Vidare kunde uppstå bedömnings och kontrollsvårigheter, t.ex.nya
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förvärvsarbete. Kom-försäkradesomfattningen denbeträffande av
jämförelseinkomstfastställandevidtänkte härmittén att avman

skulle liggaarbetsinsatsvilkenbestämmaförst måste somsom
jämförelselön.till vissdärefter knyta denochunderlag för SGI, en

eller behovs-huvudaltemativen, inkomst-vilketfrågaI avom
fann kom-sjukpenningförsäkringenförgällaskulleprincip, som

tillämpningmedborde utformasinteförsäkringenmittén att av
eller sikte pågrundsjukpenning,dvs.behovsprincip,allmännågon ta

framledes utformasspeciella behovtillgodose några ävenutanatt
Kommitténförvärvsinkomst.förloradersättning för över-som en

sjukpenningskyddegenföretagarnaslåtamöjlighetenvägde även att
försäkring, fann dettafrivilligformnågonlösas menavgenom

inte till allamed skyddfaranbl.a.olämpligt. Man ettatt somangav
alla vissainte omfattaroch därigenomobligatorisktdelar är attär

skäletockså detolyckligtutanför.stå Dettaväljer attatt avvar
social-delintegreradsjukpenningförsäkringen störreär ettaven

leder tillfrikoppling från delochförsäkringsrättsligt system, enen
egenföre-övriga delar. brytamed Attsamordningssvårigheter ut
såg kom-socialförsäkringssystemetfrån övriga delartagama av

allvarliga följder förskulle fåmöjligt, detintemittén utan attsom
socialförsäkringen.övriga delar av

fick iresulterade i RFVSjukpenningkommitténs förslag att upp-
flexibel tillämp-anvisningar till kassomautfärdadrag att om en mer

sjukpenningförsäkringen.ining reglernaav
sjukpenningför-ytterligare förslagår harUnder omsenare

lämnats.säkringen
sjukpenningför-1989:5i juni 1989 RFV ANSERI rapporten

lämnadeoch förslag, RFVutredningför egenföretagaresäkring -
egenföretagare.förförsäkringssystemförslag till nyttett

Översyn reglerna sjuk-ANSER 1992:4,RFVI rapporten omav
förslagverket lämnatinkomst SGI, harpenninggrundande om

reglersjukpenning,kvalifikationskrav för tillsärskildabl.a. rätt nya
fastställande för-SGIårsinkomst ochberäkningför samtavav

studerande.förregler för SGIändrade
december lämnathar den 13 1990Riksrevisionsverket RRV en

kvalifrcerings-omfattasjukförsäkringen"Vad skallrapport om-
yrkesinriktad rehabilitering m.m."krav,

iekonomi, haroffentlig ESO,för studier iExpertgruppen
förslagSocial Försäkring 1994:81DsEn ettpresenteratrapporten

för olika socialför-sammanhålletför hurtill principer systemett
skulle kunnasäkringar ut.se
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Sjuk- och arbetsskadekommittén SAK har lämnat två be-
delbetänkande Försäkringsskydd vid sjukdomtänkanden, ett

behandlar till ersättning och beräkning149SOU 1995: rättensom
inkomstunderlag under sjukpenningtid och slutbetänkandeettav

rehabiliteringallmän och aktiv försäkring vid sjukdom ochEn
1996:113.SOU
nämnda liksom förslag, till delarSAK:sDe rapporterna som

genomförts, kommer redovisas under kapitelredan 7närmareatt
Sjukpenningförsäkringen m.m.

Bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl.2.3

Gällande regler2.3.1

till bostadsbidrag och bidragets storlek bl.a. beroendeRätten är av
den sökandes bidragsgrundande inkomst BGI. Utgångspunkten är

det hushållets ekonomi skall bidrag skall utgå.är avgöraatt som om
fråga bostadsbidrag till barnfamiljer bestående makarI om av

eller jämställda och barn grundas inkomstprövningen på vardera
sökandens inkomster med tillägg för varje sökandes och varje barns
förmögenhet med tillägg för varje barns inkomst kapitalsamt av
överstigande 1 000 kr. bidragspåverkande inkomst skall för-Barns

mellan Oreduceratdelas lika makarna. bostadsbidrag utgår vid en
för och makar, för vilka individuell in-BGI som var en av en

gäller, uppgår till högst kr.komstgräns 58 500 För en ensam
med barn motsvarandesökande 000 kr. Om BGI117är gräns är

reduceras bostadsbidraget överskjutandehögre med 20 % denav
inkomsten.

fråga bostadsbidrag till hushåll vilketbam, kan utgå tillI utanom
ungdomar fyllt år inte sker inkomstprövningen18 29 år, påsom men
liknande hushållet eller jämställda,Består makar liggersätt. av

sökandensvardera inkomster jämte tillägg för båda makarnasegna
bidragspåverkande förmögenhet till grund för bidragsprövningen.

frånTill skillnad vad gäller bostadsbidrag till barnfamiljer ärsom
frågadet dock inte individuella inkomstgränser för den sökandeom

och medsökande maken. Oreducerat bostadsbidrag vidutges en
för makar tillsammans inte överstigerBGI 58 000 kr. Inkomst-som
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högre skallvid kr. Om BGIför ensamstående går 41 000 ärgränsen
tredjedel den överskjutande inkomsten.minskas medbidraget en av

bostadsbidrag anknyter tillvid beräkningInkomstunderlaget av
in-beskattningen. BGIinkomstslagen inom utgörs summan avav

kom-tjänst enligtnäringsverksamhet och inkomstkomst avav
kapital enligt lagenoch inkomstmunalskattelagen 1928:370 av

skatte-Vissa från denstatlig inkomstskatt.1947:576 avstegom
nödvändiga,har dockbestämningen inkomsterrättsliga ansettsav

följande:avdrag skall enligttillägg ochvarför vissa göras
inklusive kostförmån,skall ökas med inkomst,BGI-beloppet som

inkomstsjömansskatt,enligt lagen 1958:295beskattas somom
t kommunalskatte-första stycketbestämmelserna i §grund 54av

dubbelbeskattning inte ingår iundvikandeeller avtallagen avom
kapital, studiemedel inäringsverksamhet, tjänst ellerinkomst av

kricke skattepliktiga stipendier 3 000studiebidrag ochform överav
månad.per

varmed inkomstockså ökas med beloppBGI-beloppet skall av
förnäringsverksamhet har minskats avdraggenom

periodiseringsfondavsättning till-
expansionsmedelökning av-

basbelopp enligt kap.utgift för pension intill halvt 1 6 §ettegen-
allmän försäkringlagen 1962:381 om

underskott från tidigare beskattningsår, och belopp varmed in--
minskats avdrag, därkomst kapital har utomav genom

realisationsvinst har minskats med realisationsförlust uppkom--
beskattningsåretundermen

uppskovsavdragavdrag har gjorts enligt lagen 1993:1469 om-
bostad, ellervid byte av

räntefördelningavdrag har gjorts för negativ-

varmed inkomstBGI-beloppet skall minskas med belopp av
näringsverksamhet har ökats genom

återföring till beskattning avdrag för avsättning till periodi-av-
seringsfond
minskning expansionsmedelav-

Tillägg till skall för förmögenhet. Med förmögenhetBGI göras
den beskattningsbara förmögenheten enligt lagen 1947:577avses

statlig förmögenhetsskatt, beräknad med bortseende från privat-om
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bostadsfastighet eller bostadsrätt för vilken bostadsbidrag söks och
skulder med säkerhet i denna egendom. Tillägg skall med 15göras

den sammanlagda förmögenhet% överstiger kr,100 000av som
avrundat nedåt till helt tiotusental kr. råder således skillnadHär en

vad gäller i fråga för skattepliktig förmögen-gränsenmot som om
het, vilken fr.o.m. beskattningsåret 1997 går vid kr.900 000

denGenom skatterättsliga anknytningen förrnögenhets-av
begreppet beaktas inte företagsfönnögenhet i näringsverksamhet
eller i rörelsedrivande fåmansföretag. förmögenhetSådan kan dock
komma beaktas vid prövningen tillämpning den s.k.att genom av
generalklausulen i bostadsbidragslagen. Enligt27 § detta lagrum får
försäkringskassan, det uppenbart sökanden på grundär attom av
hushållets inkomst- fönnögenhetsförhållandeneller eller något annat
förhållande inte behöver det bidrag kan beräknas enligt lagen,som
efter särskild utredning avslå ansökan eller dra eller nedsättaen
bidraget. Sådant beslut får fattas hinder viss inkomst ellerutan attav
förmögenhet inte skall räknas i den bidragsgrundande inkomsten.

år användes förFöre 1994 beräkning bostadsbidragett system av
innebar bostadsbidraget grundades på den bidragssökandesattsom

inkomster taxeringsåret före bidragsåret. Därefter infördes ett
där bostadsbidraget grundades aktuell inkomst beräknadsystem

för period 12 månader framåt i tiden. gällandeDet systemeten av nu
för inkomstprövningen trädde i kraft den januari1 1997.

Aktuell årsinkomst uppskattas preliminärt och i efterhandsom
och efterjusteras uppgifter från beslutad taxeringavstäms mot utgör

grunden i det inkomstprövningssystemet. innebärDet attnya
bostadsbidrag betalas efter ansökan där uppskattad årsinkomstut

Preliminärt bostadsbidrag beviljas och utbetalas för högst tolvanges.
månader, normalt fr.o.m. den månad ansökan inkommit till för-
säkringskassan.

Preliminärt bidrag kan ned förhållandenågot inträffatsättas om
kan påverka bidraget. preliminäraDet bidraget kan också höjas,som

vilket kräver ansökan.en ny
Bidraget betalas med månadsbelopp avrundas nedåt tillut ett som

jämna hundratal kronor. Bidrag beräknas tillnärmast mindresom
belopp 200 kr för helt1 år betalas inteän ut.

Bostadsbidraget fastställs slutligt på grundval de inkomst-av
uppgifter Skattemyndigheten fastställer vid taxeringen för detsom
kalenderår det preliminära bostadsbidraget med vissa tilläggavsett
och justeringar. högt respektiveFör för lågt preliminärt bidrag
korrigeras vid fastställandet det slutliga bostadsbidraget. Räntaav
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återbetalade och utbetalade belopp.avgift skall betalas påoch
eller betalas till-kr skall inte betalasSkillnadsbelopp under 100 ut

baka.
uppskattadskall beräknas efterPreliminärt bostadsbidrag en

möjligtskall såbidragsgrundande inkomst och nära motsvarasom
komma bestämmas.det slutliga bostadsbidrag kan Detattantassom

for sig, i deskall beräknas för varje årinnebär preliminärt bidragatt
sig två kalenderår.för period sträckerfall bidrag söks överen som

närings-förväntad inkomst förMed hänsyn till uppgifteratt enom
uppgifter från löntagare,kontrolleraidkare kan svårare änattvara

sökandeinnebär förfinns särskild presumtionsregel. Den att somen
näringsverksamhet skall denna inkomsthar inkomst antas varaav

taxeringsbeslut, intelika hög fastställts vidminst senaste omsom
tillskäl för inkomsten skall uppskattassökanden visar särskilda att

lägre belopp.
och skallskall kalenderår bostadsbidragetBGI avse samma som

kalenderåret. innebärlika fördelad varje månad i Detanses vara
sedd heladet hushållets ekonomiska situation året ärär överatt som

fråga bidrag bara del året.avgörande iäven om som avser en av
inkomst-uppbyggnad kanMed nuvarande BGI säga attav man

med bidragshushålletsunderlaget för bostadsbidrag siktetar att ta
innefattar skattepliktigahuvudsakliga inkomster, detattgenom

liksom icke skattepliktiga inkomster förmögenhet beaktas.samt att
alla hushållets inkomster beaktas dock inte. barns inkomsterMen Av

ochendast inkomst kapital överstigande 000 kr barnsltas av
förmögenhet underhållsbidragmed. Inkomst i form barnpension,av
eller underhållsstöd beaktas inte. den studerar endastFör tassom

Blandbidragsdelen studiestödet med i inkomstunderlaget. andraav
deticke skattepliktiga inkomster inte med kan nämnastassom

allmänna barnbidraget.

Bakgrund2.3.2

funnits lång tidBostadsanknutna inkomstprövade stöd har sedan
tillbaka och vilket inkomstbegrepp skall användas har disku-som

sammanhang.i mångaterats
Redan i mitten 30-talet infördes individuellt tillbostadsstödettav

bamrika familjer för hjälpa dessa till goda bostadsförhållanden.att
Stödformen, kallades familjebidrag, utgick i kombination medsom
finansieringsstöd fastighetertill de där dessa familjer bodde. Bi-
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minsttill familjer medreducerad hyrautgick i formdragen treav
bemedlad, någonmindreFamiljen skulleunder 16 år.barn menvara

bedömdes frånbidraggällde inte. Fråganbestämd inkomstgräns om
sammansättning, dessi familjensutgångspunkttill fall medfall
särskilda behov.familjemedlemmarnasde olikaochinkomst

År kretsväsentligt utvidga denriksdagenbeslöt1947 att av
särskilt ekonomisktåtnjutandeskulle komma ifamiljer ettavsom

Bostadssocialaförslaggrundades påboende.stöd for sitt Detta av
bostadsstödet, familjebostads-individuellautredningen. Det nya

medtill hushållursprungliga reglernautgick enligt debidraget,
ökadeinkomstoch med högstaunder 16 årminst två barn somen

hushållbidraget tillbörjan begränsadesbarn. Tillmed antalet en
nybyggda hus.bodde isom

under med detkompletterades några årFamiljebostadsbidraget
bidrag motsvarandeårligttrekronorsbidraget.s.k. Detta treettvar

förvaltadesnybyggda hustill hushåll ikr/kvm lägenhetsyta avsom
fickallmännyttiga bostadsföretag.eller Kommunernakommuner

bidrag. Bidrags-hushåll skulle få dettavilkasjälva avgöra som
någotbörjan 50-taletformen avvecklades i ersättasutan att avav

motsvarande.
År tillämpningsområdefamiljebostadsbidragensvidgades1958

bidragsberättigade. Inkomst-också familjer med barn blevså ettatt
vid flera tillfällen under ochoch bidragsbelopp höjdes 1950-gränser

1960-talen.
individuellainfördes forjanuari 1969Den 1 ett nytt system

Reformen syftade tillbostadssubventioner till bamfamiljerna. att
förstärkt ekonomisktbarnfamiljer med lägre inkomsterbereda ett

medverkade till höja familjernasstöd, utformat det ocksåså attatt
dels statligbostadsstandard. bostadstillägget bestodDet av ennya

finansierad medkommunal del delvisdel, dels stats-varen som
varvid använde sigBostadstillägget inkomstprövat,bidrag. manvar

Även för-enligt taxering.beskattningsbar inkomst senasteav
reglerna for inkomstprövningmögenhet beaktades efter mönster av

folkpension ochkommunala bostadstillägg till KBTm.m.av
studiehjälpen.

tillkallad för utreda bostadsbyggan-Boendeutredningen 1970 att
tillkalladomfattning och Bostadsfinansieringsutredningendets

för bostadsfmansieringen utarbetade1972 göra översynatt etten av
slutbetänkande Bostadsförsörjning och bostadsbidraggemensamt

detta behandlades bostadsforsörjningenSOU 1975:51 och 52. I
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inför 1980-talet, ökat hyresgästinflytande och förbättrade bostadsbidrag.
Utredningama konstaterade de olika förekommande bostads-att

stöden till barnfamiljer och hushåll barn, till pensionärer och tillutan
handikappade kommit få väsentligt olika utformning,attpersoner
såsom skillnader mellan det gällde bidrags-stora närsystemen
beloppens storlek, för inkomstprövning och beräkningsättet av
bostadsutgiften. Vidare fann utredningen bristandeatt en sam-
ordning rådde mellan för bostadstillägg till pensionärersystemen
och till hushåll barn. Utredningama såg framtida målutan ettsom

skapa enda bostadsbidragssystem omfattade alla bidrags-att ett som
berättigade hushåll. sådant skulleEtt exempelvis kunna bygga på
principen grundnivå. Alla bidragsberättigadeom en gemensam
skulle kunna erhålla lika grundbidrag. Skillnaden mellanett stort
hushållen, vad gällde antal barn eller förekomsten handi-t.ex. av
kapp, skulle kunna beaktas olika tilläggsbelopp. Utred-storagenom
ningama fann dock svårigheterna för för kortpå siktstora att
samordna varför de begränsade sin behandlingsystemen, av
bostadsbidragen till väsentligen förbättringar inomatt avse ramen
för dåvarande system.

Utredningama diskuterade vidgning sammanboende-även en av
begreppet till omfatta alla sammanboende med hushållsgemen-att
skap. Frågan kunde emellertid enligt utredningarna inte lösas
isolerat inom bostadsbidragssystemet förutsatteutan över-en mer
gripande lösning. föreslogDe frågan skulle behandlas i anslut-att
ning till familjelagssakkunnigas förslag till lagreglering ogiftaav
sammanboendes ställning.

frågaI inkomstprövningen utredningarna inne på olikaom var
möjligheter såsom:

Inkomstbegrepp inom beskattningen-
den sammanräknade inkomstena.
den taxerade inkomsten
den beskattningsbara inkomstenc.

Beräknad framtida inkomst-
Sjukpenninggrundande inkomst-

Utredningama fann dock inte något mått rättvisandesom gav en
och entydig bild den ekonomiska bärkraften hos olika hushåll ochav
ansåg inte heller denna fråga borde isoleratatt inomprövas ramen
för bostadsbidragen. Slutsatsen blev det dåvarande inkomst-att
prövningssystemet och inkomstbegreppet för bostadsbidragen tills
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ifrågan löstesi avvaktanfick störrevidare ettattaccepteras
sammanhang.

1975/76:145 detpropositionframhöll iDepartementschefen att
bostadsbidrags-samordning mellanökadnåönskvärt att envar

Socialpolitiskadentill arbetet inomhänvisade bl.a.och attsystemen
framtida beslutunderlag förvisstkundesamordningsutredningen ge

samordningsfrågorna.i
År uppgiftmedBostadsbidragskommitténtillkallades1979 att

detskulle bl.a.Kommitténbidragssystemet. övervägaöver omse
Samtidigtstödet.bostadsanknytningförfanns skälfortfarande aven

uppgift föreslåmedFamiljeekonomiska kommitténtillkallades att
och då främstbarnfamiljemastillgodoseför bättreåtgärder att

familje-fannkommittéemaBådaflerbamsfamiljemas behov. att
dels i formborde lämnasfortsättningsvisekonomiskt stöd av

stödbehovsprövatdels i formoch flerbarnstillägg,barnbidrag av
bostadsbidragensinom ram.

Bostads-1982:58,betänkande SOUBostadsbidragskommitténs
tillkallades ivilkentill Bostadskommittén,överlämnadesbidragen

införbostadspolitikenuppgiftmedår 1982slutet övervägaattav
samladskulle ocksådel. kommitté1980-talets Denna göra ensenare

bostadsförsörjningen på 1990-förförutsättningarnabedömning av
talet.

olika möjligheterstuderade utförligtBostadsbidragskommittén
uppfyllde rimliga kravinkomstmåttaktuelltfå fram ettatt sommer

Bostadsbidragskommittén ochhanterlighet. Bådesäkerhet ochpå
inkomstprövningenfann emellertidBostadskommitténdärefter att

inkomstuppgifter från taxeringen.grundasväsentligt påi allt måste
ord-huvudförslag grundades påBostadsbidragskommitténs en
medpreliminärt beloppbestämdes medbidragenning där ett

under bidrags-sin inkomsthushållets beräkningarutgångspunkt i av
slutligamed denske samordnatavstämning föreslogsåret. En att

föreslagna ordningenbestämdes.för inkomståret Denskatten möttes
företräddeframför allt från demavgörande kritik,dock somav en

föreslagna ordningenmenade denintressen.bidragstagamas De att
otillfreds-detkomplicerad, samtidigtskulle bli för dyr och som var

bidrag deinte vilkaställande för bidragstagama att veta var
efter utbetalningen.berättigade till förrän två år

förenklatredovisade kommitténsidan huvudförslagetVid ettav
redan grundval debeslut skulle fattasalternativ, där definitiva av

uppgifter sina förväntade inkomster.sökandes om
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Bostadsbidragskommittén föreslog inkomstbegreppet skulleatt
från Sammanräknad inkomstutgå vid taxeringen, dvs.en summan av

inkomst tjänst, kapital, fastighet, tillfällig förvärvsverk-av annan
samhet, jordbruksfastighet och rörelse. Bostadskommittén anslöt sig

förslagtill detta och såg det förenkling jämfört med dådesom en
gällande reglerna. Bostadskommitténs delbetänkande SOU 1984:
34-36 och slutbetänkande SOU 1986:4-6.

regeringens proposition l986/87:48 bostadspolitikenI fram-om
höll departementschefen behovet bostadsbidrag i första handatt av
skulle bedömas med hänsyn till den sammanräknade inkomsten
enligt taxeringen före bidragsåret.året Inkomstunderlaget kom
därvid grundas på den taxerade inkomsten. Till denna skulleatt
läggas femtedel bidragssökandens och barns under 17 åren av
förmögenhet till den del denna 90 000 kr bidrags-omöversteg
sökanden gift 180 kr. bidragsförskott eller underhålls-000 Omvar
bidrag utgick för barn berättigade till bostadsbidrag, skulle BGIsom
höjas med förskottet eller bidraget, dock högst med beloppett som
svarade basbeloppet.40 % Om barnpension utgick skullemot av
BGI höjas med belopp svarade 26 basbeloppet.%ett motsom av

År 1988 omvandlades bostadsbidraget till helt kommunaltett
bidrag med statsbidrag enligt regler fastställdes riksdag ochsom av
regering. Lagen 1988:786 bostadsbidrag fick utformningom en

i överensstämde med tidigare regler för bostadsbidrag.stort settsom
Reglerna innebar vid inkomstprövningen frånutgick denatt man
sammanräknade inkomsten vid taxeringen till statlig inkomstskatt

före bidragsåretåret med vissa tillägg. Med sammanräknad inkomst
avsågs de vid inkomsttaxeringen förekommande in-summan av
komstslagen före underskottsavdrag och allmänna avdrag. Om det
inte fanns några uppgifter från taxeringen, skulle bidragets storlek
bestämmas med hänsyn till beräknad inkomst för bidragsåret. Enen
beräknad inkomst skulle användas inkomsten förvärvs-även om av

väsentligtarbete ändrats i förhållande till inkomstmotsvarande
enligt taxeringen. Viss andel förmögenhet lades till inkomsten.av

barnfamiljer gjordeFör vidare tillägg för barnpension med ettman
belopp motsvarade basbeloppet26 % tillägg församt ettsom av
bidragsförskott eller underhållsbidrag med högst beloppett som
svarade 40 basbeloppet.% förmögenhetBarns beaktadesmot av

inte deras inkomster.men
Kommunalekonomiska kommittén föreslog i betänkandet

SOU 1991:98 hela finansieringen bostadsbidragen skulleatt av
överföras till och administrationen skulle överföras frånstaten, att
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försäkringskassorna. Riksdagentill de allmännakommunerna
därefter principbeslut bostadsbidragens administra-fattade attett om

skulle föras från kommunerna till försäkringskassorna dention över
rskr.l992/93:99.ljanuari 1992/93:63, bet. 1992/93:BoU5,1994 prop.

i december konsekvenser förBoverket hade i 1990rapporten om
föreslagitbostadsbidragssystemet ändringarna i skattesystemet attav

aktuell inkomst fr.o.m.borde gå till bidragenöver prövaatt motman
skulle efterFörslaget innebar bidragetbidragsåret 1992. att utges en

varefter avstämning skulleberäknad inkomst under bidragsåret, en
preliminära taxeringen avseende bidragsåret,ske den I septem-mot

medtillsattes arbetsgrupp inom Bostadsdepartementetber 1991 en
reglerna för inkomstprövning viduppdrag göra översynatt en av

bostadsbidrag. Arbetsgruppen föreslog i sinberäkning rapportav
bidragsgrundandeInkomstprövning bostadsbidragen 1993 denattav

för skulle fastställas tillinkomsten bidragsåret 1993 summan av
tjänst, inkomst kapital hänsyn tillnettoinkomsten utan tagenav av

eventuella avdrag i inkomstslaget inkomst aktiv och passivsamt av
näringsverksamhet. Arbetsgruppen fann för bidragstagareatt som
enbart eller till övervägande del hade inkomst näringsverksamhet,av
gjorde de avdragsreglerna taxeringen till alltmer osäkernya en

för rättvisande inkomstmått.grund konstaterade därvid iDeett att
och tidigare deklarationer1991 års behandlades eventuella under-

skott inkomstslagen rörelse/annan fastighet/ jordbruk så attav
drogsunderskotten allmänt avdrag. Därmed reduceradeettav som

underskotten aldrig den sammanräknade inkomsten låg tillsom
för beräkningengrund den bidragsgrundande inkomsten. För attav

begrepp såfå möjligt skulle det tidigarenäraett motsvarasom som
gällande inkomstunderlaget beräkningvid bostadsbidrag skulleav
underskotten därmed få läggas till nettoinkomsten näringsverk-av
samheten. Av förenklingsskäl arbetsgruppen dockansåg att man
borde bortse från eventuella underskott i detta inkomstslag.

Utredningen bostadsbidragens administration, hadeBOAD,om
i uppdrag bl.a. undersöka möjligheten tillgå över prövaatt attatt
bostadsbidragen aktuell inkomst och skapa förmot att ett system
rullande prövning bidrag för undvika ärendeanhopning vidattav en
årsskiften sittI betänkande Bostadsbidrag enklare rättvisare- - -
billigare redovisadeSOU 1992:89 utredaren för- och nackdelar
med olika lösningar. hade huvudsakligaBOAD nyheter i frågasom

förslag till inkomstbegreppet följande:om
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stället för tidigare begreppBGI skulle, i "SammanräknadI-
taxeringen, ingå aktuell inkomst tjänstinkomst" enligt ochav

passiv inkomstnäringsverksamhet såväl aktiv samtsom av
inkomstränta, utdelningkapital vad gällde m.m.

realisationsvinst skulle inte längre iInkomst ingå BGIav-
Förrnögenhet skulle inte längre påverka BGI-
Inkomstprövningen skulle första hand grundas uppgifti på om-
beräknad inkomst från den ansöker bidrag, densom om resp. som

fåttredan har bidrag förändrade inkomstförhållandenmen

fråga inkomst tjänst ansåg det taxerings-I BOAD attom av
mässiga begreppet med alla skattepliktiga inkomster och avdrags-
gilla skulle ingå i fråga inkomstBGI. I närings-poster om av
verksamhet borde nettoinkomsten näringsverksamheten ingå iav
BGI. Utredaren anslöt sig till sålunda till den nämnda arbets-ovan

inom Bostadsdepartementet ochansåg i för sigattgruppen som man
borde lägga till underskottsavdrag, förenklingsskälattmen man av
skulle undvika detta. Vid inkomster hänförliga till inkomstslaget
kapital skulle hänsyn inte till avdragen, eftersom de ändamål förtas
vilka den enskilde ådragit sig motsvarande skulder e.d. kunde

Ävenbetraktas ensak. arbetsgruppen hade föreslagit attsom en
skulledessa avdrag slopas, eftersom den bedömde dessa avdragatt

endast omfattade mindre belopp för de aktuella bidragstagama. I
fråga realisationsvinster och realisationsförluster föreslog BOADom

dessa inte skulle medräknas. Motiveringen dels vinstenatt attvar
engångsinkomst, dels den påverkar bidragetutgör att etten senare

år den förvärvas. komDen således tillfälligt eliminera ellerän att
bostadsbidragetstarkt reducera för visst år, inkomst-ett trots att

förhållandena det året borde berättiga till "normalt" bostads-ett
bidrag. såg möjligheterBOAD två kunna beakta realisationsvinstatt
i BGI avrådde starkt från dessa, bl.a. med hänsyn till detmen
adminstrativa merarbete dessa alternativ skulle medföra.som

fråga förmögenhetI lämnade BOAD två huvudaltemativom
enligt följande:

Alt.l Förmögenheten slopas helt i BGI
1a Slopandet sker direkt inför det bidragssystemets start.nya
1b Slopandet sker först förmögenhetsbeskattningennär är

avvecklad.
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uppgiftförmögenhet viatillAlt.2 Hänsyn tas annan
den kalkyl-kunde konstrueras såräntekoefñcientEn2a attsom
förmögen-plusresultat i BGImässigt räntansomgav samma

inkomst-uppgift behövdesgjorde.hetsfaktom Den som var
Vidtillgänglig hos försäkringskassan.fannsräntan, som

svårigheterförslaget dockutvecklandet såg BOAD storaav
förmögenhetsför-gällande vidvadöversätta systematt gav

svårigheter.och också administrativahöjningen
bostadskostnaden.bortFastighetsskatten2b tas ur

förmögenhet i BGI.för förslaget inte beaktastannadeBOAD att
kunde beaktas med tillämp-påpekade dock sådanUtredningen att

generalklausulen.ning av
fram ibostadsbidrag ladesFörslag till lag 1993:737 omny

proposition 1992/93 174.:
skulle användas vidinkomstbegreppvilketfrågaI somom

följande förändringar:lag bl.a.behovsprövningen innebar 1993 års
bidragshushålletsskulle grunda sig påInkomstprövningen-

beräknade på motsvarandeaktuella förvärvsinkomster sätt som
härmed inkomst tjänstskattelagstiñningen. avsågenligt Man av

in-näringsverksamhet aktiv passiv.och inkomst Isomav
kostnader för mellankomstslaget tjänst fick beakta resorman

till den del kostnaderna kunde beräknasbostad och arbetsplats
Övriga i inkomstslaget tjänst ficköverstiga kr. kostnader5 000

kr. inkomst-till den del de beräknades överstiga 2 000beaktas I
fick tidigare års underskott inteslaget näringsverksamhet

beaktas.

följande inkomster beaktas:övrigt skulleI

kr, dock inte realisa-kapital överstigande 2 000Inkomst av-
statligt räntebidrag.tionsvinst eller

Sjöinkomst.-
första stycket f kom-skattefri enligt 54 §Inkomst som var-

munalskattelagen.
Studiemedel i form studiebidrag.av-

skattepliktiga stipendier kr/månad detta gälldeIcke 3 000över-
redan enligt föreskrifter till lag.1988 års

inkomst kapital till den del den 000 kr.Barns löverstegav-
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skulle förmögenhet inte längre beaktas. Motivet förDäremot
hösten hade för-detta förslag riksdagen 1991 beslutatatt attvar

mögenhetsskatten skulle slopas. den bakgrunden det enligtMot var
meningsfullt för bostadsbidragendepartementschefen inte att

regelmässigt uppgifter svårligen gick kontrollera.ta attsom
inkomsten kapital- barnens skulle ingå i denGenom ävenatt av -

inkomsten skulle hushållets förmögenhetsför-bidragsgrundande
ändå påverka bostadsbidragets storlek. Undantagsvishållanden

finnas anledning hänsyn till förmögen-skulle det dock störretaatt
särskild bestämmelse infördes, föreskrevheter. 9§,En attsom om

hushållet disponerade ansenlig förmögenhet fick bostads-över en
bidraget bestämmas till lägre belopp följde reglerna iänett som av

skulle också i ljuset den s.k. generalklau-övrigt. Förslaget ses av
sulen.

heller underhållsbidrag, bidragsförskott och barnpensionInte
skulle beaktas. motiverades medlängre Detta särskilt bidragatt ett
till ensamstående förälder med barn införts år 1991. Detta var en
direkt ersättning för den särskilda skattereduktionen på 800 kr1 per
år upphört till följd skatterefonnen. enlighet med förslagI isom av

1992/93:74 ändrade regler för bostadsbidrag hade1994prop. om
detta särskilda bidrag avskaffats och det särskilda bidragetersatts av

bostadsbidragssystemetinom har särskild inriktning påsom en
ensamstående med barn. Departementschefen i linjeansåg medatt
dessa överväganden och strävandena förenkla hanteringenatt av
bostadsbidragen borde underhållsbidrag och bidragsförskott inte
längre påverka den bidragsgrundande inkomsten. framhöllHan att
dessa bidrag fyllde funktionen ekonomisk garanti förattav vara en
barn till ensamstående föräldrar inte lever tillsammans medsom
barnets andra förälder. Om den förälder inte varaktigt borsom
tillsammans med barnet dör, barnet barnpension påär garanterat

nivå bidragsförskottet. därför enligt departe-Detsamma som var
mentschefen konsekvent också bort barnpensionen frånatt ta
bidragsberäkningen.

Bostadsbidragsutredningen tillkallades95 i april för1995 att
inkomstreglerna inom bostadsbidrags-göra översynen av m.m.

Utredningen avlämnade sitt betänkande Bostadsbidragensystemet. -
effektivare inkomstprövning besparingar SOU 1995: 133 i-
december år. Flertalet utredningens förslag harsamma av genom-
förts de reglerna för bostadsbidrag fr.o.m. år 1997genom nya -
pr0p.1995/96:186, 1995/96:BoU11, rskr.1995/96:229.
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använda SGIövervägdeBostadsbidragsutredningen att som
möjligt. Somdetta intefannbidragsgrundande inkomst, att varmen

bl.a. följande:denna slutsatsskäl för angavs

allainneburit 80 %sjuklöneperiod harInförandet att avcaav-
falldessaförsäkringskassan. Ihandläggslängresjukfall inte av

försäkringskassan.hosuppgift SGIregelsaknas omsom
hosersättningsärendemedsambandfastställs först iSGI ett-

uppgiftsåledesförsäkrade saknasflertaletkassan. För enom
försäkringskassan.hosaktuell SGI

möjlighetenskallutreds. Bl.a.SGINuvarande regler attom-
utredas Sjuk-inkomsterdelvis historiskautifrånfastställa SGI av

arbetsskadekommittén.och

fortfarande kundefalli vissadock SGIUtredningen ansåg att
inkomstuppgifter derimligheten i debedömaanvändas för att som

lämnat.sökande
skulleinneocksåBostadsbidragsutredningen att manvar

hushålletsbostadsbidrag utifråntill inkomstprövaövergåkunna att
Därvidbruttoinkomst.stället för hushålletsinkomst idisponibla

hushålletsinkomst definierashushållets disponiblaskulle som
ställdebarnomsorgsavgift. Utredningenefter betaladnettoinkomst
grundinkomstbegreppanvända dettatveksam tillsig dock att som

betydligtdärvid måstefann bl.a.för inkomstprövningen. Den att en
vad utredningenbostadsbidragssystemet ängörasstörre översyn av

haft möjlighet göra.att
potentiellahushålletsdärövervägdeUtredningen ett system

använde siginkomstförhållanden skulle beaktas att man avgenom
fann utred-prövningen.årsinkomst vid Dettastället förtimlön i

Ävenomöjligt.skäl i praktikenadministrativaningen systemav
diskuterades.arbetslinjensyfte befrämjautformade med att

ochmed preliminärtinkomstprövningssystemetdetFörutom nya
i frågaföreslog utredningenbostadsbidragberäknadeslutligtsenare

följande:användas bl.a.skulleinkomstunderlagdet somom

Utgångspunktenstberäkning för egenföretagare.Förändrad inkom-
näringsverksamheten.fråndentaxerade inkomstenskulle vara

till periodiserings-för avsättningarskulle dock korrigerasDen
till den del avdraget förför pensionsförsäkringoch avdragfonder

basbeloppet.har överstigit 25 %försäkringen av
skulle inkluderas i BGI.Realisationsvinster-
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Återinförd förmögenhetsprövning.-
5,6 % taxeringsvärdet för perrnanentbostaden skulle inklu-av-
deras i BGI.
Bidragsförskott och underhållsbidrag skulle åter beaktas i BGI.-
Avdragsregler för och övriga kostnader skulle samordnasresor-
med skattesystemet.

Utredningen motiverade förslaget öka den bidragsgrundandeatt
inkomsten näringsverksamhet med utgift för pensionsförsäkringav
för sökanden eller någon sökanden närstående med attperson
avsättningar 25 % basbeloppet övergår de beloppöver av som
normalt till avtalsförsäkringar för löntagare.avsätts

Regeringen föreslog emellertid i proposition 1995/96:186 att
avdrag i inkomstslaget näringsverksamhet i form avsättningav av
periodiseringsfonder, ökning expansionsmedel och underskottav
från tidigare beskattningsâr skulle läggas tillbaka till närings-
inkomsten. föreslogDäremot regeringen beträffande utgifter för
egenpensioner utgifter intill halvt basbelopp skulle läggasatt ett
tillbaka till näringsinkomsten.

skäl härförSom anfördes prop. 1995/96:186 följande.35s.

Enligt gällande regler följer i huvudsak beräkningen av
näringsidkares bostadsbidragsgrundande inkomst de regler

återfinns i den skattelagstiftning gäller för närings-som som
idkare. Skattelagstiftningen möjlighet till olika resultat-ger
reglerande åtgärder i bostadsbidragssammanhangsom gynnar
näringsinkomster framför andra inkomster.

Utredningen pekar det inte rimligt relativtäratt att
omfattande möjligheter till resultatreglering inkomster frånav
näringsverksamhet skall påverka bedömningen ettav om
hushåll behöver stöd för klara sina boendekostnader elleratt
inte. Enligt utredningens mening bör vid beräkning denav
bidragsgrundande inkomsten i princip beräkningssättsamma
användas för inkomst näringsverksamhet föranvändsav som
beräkning inkomst tjänst och kapital. Regeringen delarav av
utredningens bedömning. Löntagare och egenföretagare bör
vid ansökan bostadsbidrag i möjliga utsträckningstörstaom
behandlas på likvärdigt Det bör påpekas denett sätt. även att
taxerade inkomsten bristfälligt mått denpåettanses vara
ekonomiska standarden bland egenföretagare.

Inkomstbegreppet bör inom flera delar bidrags-överses av
och socialförsäkringssystemen. avvaktanI samladen

inkomstbegreppet bör denöversyn bostadsbidragsgrundan-av
de inkomsten beräknas utifrån näringsinkomsten justerad för
vissa bokföringsåtgärder i påtaglig grad kansom mer anses ge
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jämfört med lön-näringsidkareförtill fördelarmöjligheter
Näringsinkomstenbostadsbidrag.tilli fråga rättentagare om

periodiseringsfonderavsättning tillmed åretsbör ökas
periodiserings-upplösningmed åretsminskasrespektive av

intillpensionutgift föravdrag förökas medfonder, ettegen
expansionsmedelmed ökningökasbasbelopphalvt samt av

expansionsmedel. Avenminskningminskas medoch av
återläg-beskattningsår börfrån tidigareför underskottavdrag

utformatspensionsutgift hari frågaBegränsningen omgas.
gäller förvadmöjligtför så nära motsvaraatt somsom

löntagare.

de1995/96:BoUl 1konstaterade bet.bl.a.Bostadsutskottet, attsom
avvaktantillfälliga ibetraktaförordade reglerna att ensomvar

flera delarinomför egenföretagareinkomstbegreppetöversyn avav
regeringens för-ansågsocialförsäkringssystemen,ochbidrags- att

genomföras.skulleslag
realisations-under året uppkomnaförslagUtredningens attom

inkomstinkomstenbidragsgrundandei deninkluderasvinster skulle
realisationsförluster underföravdragliksomkapital att sammaav

liksomregeringen,gehör hosskulle fåbeskattningsår attgöras vann
fastighetsför-följdrealisationsvinster tillförundantaginga av

reglerskattelagstiftningensDock skulleskulle gälla.säljning om
få gälla.uppskovsavdrag

anförde departements-regelförändringarför dessamotivSom
följande.1995/961186 33chefen prop. s.

genomfördes bostads-förändringarsamband med deI avsom
kapital-frånrealisationsvinsterundantogsbidragen år 1994

bidragsgrundande inkomst.beräkningenvidinkomsten av
administra-främstställningstagandeför dettaMotiven avvar

inkomstprövningssystemetföreslagnakaraktär. dettiv I nu
intekvarstårbostadsbidragenavstämningslutligmed av

realisationsvinsterformInkomster idessa motiv.längre av
därför, främstbärkraft.ekonomiska Dethushållensökar är ur
dessa inkomsterrimligtsynpunkt, intefördelningspolitisk att

bostadsbidrag.behovsprövningenvidskall undantas av
realisations-få förrealisationsvinst börAvdrag görasmot

Realisa-under år.de uppståtti den månförluster samma
bostad börförsäljningfrånhärrör sär-tionsvinster avsom

beskatt-vidutsträckningendast i denbehandlas görssom
lagen 1993:1469tillämpningningen om upp-avgenom

bostad.skovsavdrag vid byte av
besparingleda tillårsbasisberäknas påFörslaget caen

miljoner kronor.100



56 Regler och bakgrund till nuvarande... SOU 1997:85

Utredningens förslag återinföra förmögenhetsprövningenattom
också gehör. Utredningen föreslog dock förmögenhets-attvann

för makar och ensamstående skulle olika.gränsen Regeringenvara
anförde prop. 1996/961186 följande.30-31 bl.a.s.

Vid behovsprövning bostadsbidrag i dagenstas systemav
hänsyn till bidragssökandens förmögenhet endast attgenom
förmögenhetens avkastning, med beaktande vissa fri-av
belopp, räknas i den bidragsgrundande inkomsten. Dispo-

hushållet ansenlig förmögenhet får dock denna,övernerar en
den s.k. generalklausulen, beaktas och bostadsbidragetgenom

fastställas till lägre belopp. Emellertid påverkas bärkraftenett
i de hushåll har likvida förmögenhetstillgångar intesom
enbart den avkastning kapitalet Aven kapitalet iav som ger.
sig tillgång hushållet kan utnyttja för hållaär atten som en
tillfredsställande standard. fördelningspolitiskUr synpunkt är
det därför inte acceptabelt då bostadsbidraget fastställsatt
bortse från de skillnader i stödbehov faktiskt föreliggersom
mellan hushåll med förmögenhet.utanresp.

Vid beräkning förmögenhet bör i detta sammanhangav
bortses från den bostad till vilken bidrag lämnas. Det iär
många fall inte möjligt för hushållen i anspråk sådanaatt ta
förmögenhetstillgångar för täcka löpande utgifter. Dess-att

det knappast rimligt för bostadsstödär ha regler,utom att ett
i praktiken förutsätter den bidragssökande skallattsom

den fastighet används bostad. gengäldl böravyttra som som
heller inte skulder för vilka bostaden säkerhet tillåtasutgör
minska nettoförmögenheten.

Fönnögenhetsprövningen bör, såsom utredningen påpekat,
kombineras med fribelopp rimlig nivå, med hänsyn tillett
behovet viss ekonomisk buffert för oförutsedda utgifter iav
hushållet. Vidare bör endast viss del hushållets nettoför-av
mögenhet överstiger dessa fribelopp beaktas.som

Vad gäller företagsförmögenhet finns i de gällande för-
mögenhetsskattereglema undantag bl.a. innebär bådeattsom
tillgångar och skulder i rörelsedrivande fåmansföretag ute-
sluts vid beräkning skattepliktig förmögenhet. Förhållandetav

det svårt beakta dessa tillgångargör och skulder vidatt
förmögenhetsprövningen för bostadsbidrag. vilkenOavsett
lösning skulle sökas skulle handläggningen bli be-som
tungande. Regeringen därför det åtminstone tillsattanser
vidare får detta slags tillgångar och skulder inteaccepteras att
omfattas fömiögenhetsprövningen. Vid tillämpning denav av
s.k. generalklausulen i 27 lagen§ 1993:737 bostads-om
bidrag, föreslås finnas kvar oförändrad, kan de däremotsom
beaktas.
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har i sitt remissvar påtalatRiksskatteverket RSV att
uppgifter krävstillhandahålla vissa deverket inte kan av som

förmögenhetsprövning, utformats enligtför som ovan-en
till följd uppgifter förmögenhet understående. Detta attav om

krävs för det skall utgå förmögen-de 800 000 kronor, attsom
deklarationen. Vissa andrahetsskatt, inte behöver lämnas i

förmö-vidare för denremissinstanser har gränsenangett att
tillskall påverka bostadsbidraget börgenhet sättas ensom
skulleregeringen föreslår. Systemethögre nivå denän som

och kontrollera.därigenom bli enklare administreraatt
orimligt högre nettoför-Regeringen det är attattanser

utgående bostadsbidrag. minstmögenheter inte påverkar Inte
förmögenheten byggtsgäller detta i de fall när upp genom

den inkomst också används till bostadskost-sparande av som
finnsEftersom det i skattesammanhang inte någonnaden.

förmögenhetsinnehav underskyldighet deklarera 800 000att
uppgiftbidragsansökan kompletteras medkronor, bör en om

uppgifterinnehav. för de lämnassådant Ansvaret äratt som
korrekta skall ligga hos den enskilde.fullständiga och

Förslaget beräknas på årsbasis leda till besparing påen ca
miljoner kronor60

Beträffande utredningens förslag bl.a. förmögenhet i hematt egna
och bostadsrätter skulle beaktas på så 5,6 % taxerings-sätt att av
värdet eller motsvarande inkluderades i den bidragsgrundande
inkomsten ansåg regeringen den förmögenheten skulle beaktasatt

läggas till den bidragsgrundande inkomsten.sätt änannat attgenom
Regeringen föres|ogdärvid schablonmässig procentandelatt en av
den brutto förmögenhetskuldränta denna inte skulle fåsom avser

den bidragsgrundande bostadskostnaden.inräknas i
Utredningens förslag bidragsförskott för barnatt ett samtom

bidragsförskottetsunderhållsbidrag överstiger belopp skullesom
inkluderas i den bidragsgrundande inkomsten återkom inte i propo-
sitionen.

fråga för och föreslogavdragsregler övriga kostnaderI om resor
utredningen de skulle desamma inom bostadsbidragssyste-att vara

inom inkomstskattesystemet. Regeringen anförde i dennamet som
del följande:

Utredningen har betonat vikten bostadsbidragssystemetattav
utformas så inkomstunderlaget lätt deäratt stämmaatt motav
registeruppgifter finns bidragstagarnas inkomster.som om
Utredningen framhåller vidare bostadsbidragen bör beräk-att

enligt metod liknar den används för inkomst-nas en som som
skatten för förbättra kontrollmöjlighetema. ocksåDetatt är ur
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fördel regler kanadministrativ synpunkt klaren om samma
bostadsbidragssammanhang i skattesamman-tillämpas i som

hang.
gäller fr.0.m. den januaribostadsbidragssammanhang 1I
från arbete endast fåravdrag för till och1994 görasatt resor

skattelag-för kostnader överstiger 000 kronor. Inom5som
vid denna tidpunkt 000stiftningen motsvarande 4gränsvar

tilli skattelagstiftningen höjtskronor. Därefter har gränsen
fort-bostadsbidragssammanhangkronor, medan den i6 000

farande kronor.5 000är
för inkomstprövning byggerföreslagnaDet systemetnya

skallbeskattningens inkomstmåttprincipen att vara
få undantag möjligt. habindande, med så Att en annansom

för arbets-den gäller vid beskattningenavdragsgräns än som
medvanliga avdragsgilla omkostnader kanoch andraresor

fråga. anförtutgångspunkt inte komma i RFV hardenna att
därför iavdrag orsakar problem det svårtdessa är attatt

skattemyndigheterna kommer godkänna,förväg vad attveta
demifrågasatt det möjligt helt bortse frånoch har attom vore

inkomsten. Enligtvid beräkningen den bidragsgrundandeav
emellertidregeringens bedömning skulle sådan lösningen

skillnad behandlingen mellanskapa oacceptabel i personeren
för intäkternas förvärvande.med och sådana kostnaderutan

pensionärerBostadstillägg till BTP2.4

Gällande regler2.4.1

med högst bostadskostnaden mellan ochlämnas 83 % 100BTP av
högst kan kr månadkr i månaden, dvs. 3 237 38 8444 000 persom

kr/år betalas ut.
Under kan kommunen besluta betalaåren 1995-1998 att ut ett

kompletterande belopp till bostadstillägget. komplet-Kommunens
terande bostadstillägg betalas enligt de regler gällerKKB ut som
för den kommun i vilken pennanentbostaden belägen, dvs. i regelär
där pensionären folkbokförd.är

Särskilt bostadstillägg SBTP kan lämnas till den uppbärsom
ellerBTP också inkomstprövat ochKKB. Det betalas denär ut om

pensionsberättigades inkomster efter föravdrag skälig bostads-
kostnad högst 200 kr understiger skälig levnadsnivå5 lägsten
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gånger basbeloppet för1,22 den ogift och lägst 1,01 gångerärsom
basbeloppet för den gift.ärsom

inkomstprövadBTP tilläggsförmån till pension. Inkomst-är en
prövningen innebär till förmånen beroende denrätten äratt av
försäkrades eller frågai gifta pensionärer båda makarnas års-om
inkomst förmögenhet.och

Vid beräkning ochBTP SBTP med årsinkomst denav avses
inkomst för år räknat den försäkrade kan erhålla underantassom
den tiden. fråga förmögenhet detI också det aktuellanärmaste ärom
förmögenhetsvärdet skall ligga till grund för prövningen.som

frågaI makar skall vid beräkning årsinkomsten förBTPom av
och dem beräknas hälften deras sammanlagdautgöravar en av av

årsinkomst. Vid beräkning SBTP skall de inkomster skallav som
beaktas beräknas för makarna för sig.var

Inkomstunderlaget vid beräkning i principBTP allautgörsav av
inkomster, skattepliktiga liksom icke skattepliktiga, pensio-som en

kan ha. Inkomstunderlaget vid beräkningnär SBTP bygger påav
inkomstunderlaget vid BTP-prövningen, varvid tillägg för vissagörs
andra inkomster.

del inkomstenDen folkpension, pensions-motsvararav som
tillskott och/eller ATP reducerar pensionstillskott beaktas intesom
vid inkomstberäkningen. innebärDetta den endast haratt som
sådana inkomster har till BTP med högsta belopp.rätt

inkomstSom vid beräkning BTP räknas tjänste-ATP,t.ex.av
pension, inkomst arbete, avkastning kapital och för-av av annan
mögenhet och inkomst näringsverksamhet. Huvudregeln är attav
alla inkomster, skattefria sådana, skall beaktasäven vid inkomst-
beräkningen. Från denna huvudregel finns dock i lagen 1994:308

bostadstillägg BTPL och i föreskrifterRFV:s antal undan-ettom
tag.

Följande inkomster skall inte heller räknas med i inkomstunder-
laget vid beräkning BTPav

allmänt barnbidrag,
livränta i kap17 2 § denAFL del livräntasom avses av som
enligt lagrum avdragits från pension eller understödsamma som
någon på grund släktskap eller svågerlag kan föranleddav vara

utge,att
vuxenstudiebidrag enligt studiestödslagen eller lagen särskiltom
vuxenstudiestöd för arbetslösa,

4. studiehjälp eller studiemedel enligt studiestödslagen,
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arbetsmarknadsutbildning,utbildningsbidrag vid
socialbidrag,

bostadsbidrag,lagen 1993:737bostadsbidrag enligt om
familjebidragsförordningen 1991:492,enligtfamiljebidrag

i lagenneurosedynskadade ersättningtillersättning som avses
till neurosedynska-för ersättningskattefrihet1971:118 om

dade.

avseddräknas inkomstskall heller inteårsinkomstSom ärsom
kostnadsersättning.att vara en

vidförvärvande fårkostnader för inkomstensAvdrag för göras
tillämpas därvidKommunalskattelagens bestämmelserberäkningen.

underhållsbidrag till föreAvdrag föravdragets storlek.i fråga om
utsträckning i 46 §i denmake får ocksådetta göras som anges

lag.samma
förtidspension skall vid inkomst-uppbär partielldenFör som

från mellan helberäknat skillnadsbeloppberäkningen bortses ett
pensionstillskott och denjämte däremot svarandeförtidspension

pensionstillskott.förtidspensionen jämteutgående
beaktas årsinkomst till den del denUtländsk pension ensamsom

och/med utgiven folkpension, pensionstillskotteller tillsammans
reducerar pensionstillskott överstiger de nämndaeller ATP som

beräknas oavkortade.svenska pensionsförmånema, dessanär
skall enligt föreskrifterRFV:s RFFS 1994:35Härutöver som

habiliteringsersättning från landstinginkomst inte räknas samt
hemsjukvårdsbidrag från kommun eller landsting.utgårsom

föreskrifterna får avdrag för vissa skulder ochEnligt även göras
skuldräntor.

förvärvsarbete skall med beloppInkomst tas mot-av upp som
understiga den fastställdaframtida årsinkomst och bör intesvarar en

sjukpenninggrundande inkomsten enligtSGI AFL.
före-inkomst näringsverksamhet skall enligtfrågaI om av

nettointäkten inkomst.skrifterna den beräknade räknas som
inkomster i egentlig mening skall enligt BTPLFörutom även

vid beräkningen den försäkrades årsin-förmögenhet beaktas av
schablonberäknadkomst. Härvid skall inkomst tas upp ensom

avkastning förmögenheten i stället för löpande faktisk inkomstav av
kapital och kapitalinkomst, realisationsvinst. Sålundat.ex.annan
skall förmögenhetsvärdet räknat5 % år utgöraav per anses av-
kastning skall inkomst. fönnögenhetsvärdetOmtassom upp som -
efter föravdrag skulder överstiger kr för vardera60 000änmer-
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kr för ogift pensionär skall inkomstmaken och 75 000 somen
den delen förmögenheten.räknas avkastning 10 % påom aven

privatbostadsfastighetFastighet hänföra till eller privat-är attsom
kommunalskattelagens mening och pensio-bostad i 5 § utgörsom

för-permanentbostad skall enligt inte räknas iBTPLnärens
från vad bl.a. gäller vid beräkningmögenheten. Till skillnad som av

barnfamiljer mil. medräknas förmögenhet ibostadsbidrag till
näringsverksamhet.

skall följande inkomsterbedömning tillVid SBTPrättenav
beaktas

den årsinkomst beräknats förhälften BTP,av som-
för handikappersättning,folkpension enligt med undantagAFL-

pensionstillskott och till den del pensionen föranlederATP-
pensionstillskott, dock det sammanlagdaminskning attav

skall minskas med basbeloppet, det frågabeloppet 25 % när ärav
förtidspension/sjukbidrag,om

särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarig vård av-
sjukt eller handikappat barn,
bostadstillägg enligt även KKB avses.BTPL-

folkpension och .pensionstillskott enligtInkomsterna av ovan
skall sammanlagda alltid lägst basbelopp minskat1,5 l 5utgöraanses
med för den ogift och lägst basbelopp minskat med2 % 1,34ärsom

% den gift.2 för ärsom
inkomster skall beaktas vid beräkning skallDe SBTPsom av

beräknas för makarna för sig. detta avseendeInämnts varsom
skiljer sig beräkningen från den gäller vid beräkningen BTP.som av
Vid beräkningen skall årsinkomstenBTP nämntssom ansesav

hälften deras sammanlagda årsinkomst. innebärDettautgöra attav
den årsinkomst har fastställts vid beräkningen25 % BTPavav som

påförs och makarna vid SBTP.var en av

Bakgrund2.4.2

den januari statligt bostadstilläggNär KBT 1 1995 tillersattes ettav
pensionärer hade kommunala bostadstillägg funnits i drygt 40 år. I

lag folkpensionering,1946 års vilken trädde i kraft den januarilom
infördes bemyndigande för1948, kommunerna beslutaett att attom

särskilt kommunalt bostadstillägg. Beträffande detta anfördeutge ett
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visserhålla i måndet bordedepartementschefen att annanen
pensionstillskotten. Storlekenkommunaladåvarandekaraktär deän

bostads-såväl den faktiskaberoendebordetillägget avvaraav
form in-ipensionstagarenskostnaden resurser avegnaavsom

skulle därvid ske,inkomstprövningtillgångar.komster och En men
förmögenhet i ochmindreförhandenvaronborde dock "- av en- -

1946:220.utgivande" prop.hinder för tilläggetsför sig icke utgöra
kommu-skulle få bestämmasberäkningGrunderna för tilläggens av

själva.nerna
År statliga och deutredning detföreslog statlig1951 atten

tillskulle slåskommunala bostadstilläggensärskilda ettsamman
Bådestatsbidrag skulle utgå.bostadstillägg till vilketkommunalt

juliutredningsförslaget.sig till Den 1och riksdag anslötregering
kommunala bostads-för den formenträdde reglerna1954 avnya

i kraft.tillägg
börjadetill folkpensionärer KBTkommunala bostadstilläggNär

subvention hadeformdet således1954 ersatteutges somen av
bestod dels inkomstprövatochfunnits sedan år 1948 ettsom av

kommunaltbostadstillägg, dels likaledes inkomstprövatstatligt ett
tillägg.

kompletterades meddettafolkpensionerna på"- Att sätt ett- -
bostadspolitiskt motiverat.i första handbostadstillägg intevar

införariksdagens beslut kommunerna KBTBakom rätten attatt ge
det möjligt förbättrafrämst ha legat motivet göra attattsynes

förmåner förbättringen behövde betrak-folkpensionäremas attutan
fattigvård 1975/76: 76.---" prop. 145tas s.som

infördeslagen allmän försäkringSamtidigt med 1962:381 om
tilloch kommunalt bostadstillägglagen hustrutillägg1962:392 om

reglerna för inkomst-folkpension. byggde i fråganDenna om
gällandeinkomstberäkning i allt väsentligt på tidigareprövning och

hustrutillägg och kommunaltårs lag föreskrevregler. 1962 att
tredjedel den pensions-bostadstillägg skulle minskas med en av

för den gift 750berättigades årsinkomst i vad den översteg som var
med ytterligare tredjedelkr och för kr1 000 samt avenannan

för den gift kr ochårsinkomsten i vad den l 050översteg som var
för kr. Med årsinkomst avsågs den inkomst, för år1 400annan

underräknat, i fråga kunde komma erhållaantas attsom personen
inkomster slag,den tiden. Med inkomst avsågs allanärmaste av

såsom tjänstepension, arbetsinkomst, ränteinkomster ochATP, av-
kastning fastighet. inkomst skulle dock inteSom räknas allmäntav
barnbidrag, folkpension, tilläggspension enligt till den delAFL
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jämliktpensionen lag föranlett minskning barntillägg,samma av
livränta eller sjukpenning jämte barntillägg till den del denna
avdragits från pension, ersättning på grund sjukförsäkring iav

försäkringskassaallmän eller understöd någon haft att utgesom
skyldskap ellergrund svågerlag. Fönnögenhetsavkastning skulleav

beaktas förmögenhet visst belopp skulle medöveratt tasgenom upp
tio.viss Värdet naturaformåner skulleprocentsats tasen av upp

enligt regler regeringen fastställde.Konungensom
År genomfördes lagändring1976 i 1962 års lag innebaren som
vuxenstudiebidrag enligt studiestödslagen 1973:349 elleratt

utbildningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning inte skulle räknas
i den beräknade årsinkomsten. motiv för förändringSom denna
inkomstbegreppet i förarbetena 1975/76:22prop. 14av anges s.

följande.

särskildaDet vuxenstudiestödet består vuxenstudie-som av
bidrag och återbetalningspliktiga studiemedel medutgår

belopp den studerande skulle ha fått i utbild-samma som
ningsbidrag formi dagpenning och Stimulansbidrag,av om

kunnathan komma i fråga för sådant bidrag. Vid beräkningen
utbildningsbidraget och därmed också vid beräkningenav av

det särskilda vuxenstudiestödet skall i vissa fall hänsyn tagas
till uppbär pension eller förmån visstmottagarenom annan av
slag arbetsmarknadskungörelsen.se 17 § Bl.a. skall dag-
penningen till den uppbär hustrutillägg enligt lagensom

hustrutillägg1962:392 och kommunalt bostadstillägg tillom
folkpension minskas så den skillnaden mellanatt motsvarar
den dagpenning normalt utgår och hustrutillägget. Häravsom
följer också riksförsäkringsverket for övrigt har pekatsom-

i sin nyssnämnda skrivelse särskilt vuxenstudiestödatt-
och utbildningsbidrag inte bör räknas inkomst närsom man
bestämmer hustrutillägg enligt den nämnda lagen därom.nyss

års kommunalekonomiska1976 utredning övervägdeKE U 76 vilka
möjligheter till ökad samordning skulle kunna föreliggaen som
mellan for ochKBT de statskommunala bostadsbidragen.systemen

bakgrund tekniskaMot svårigheter och svårbedömbara kompen-av
sations- och finansieringsfrâgor bedömde utredningen ytterligareatt
utredning skulle krävas och fann sådan utredning inte låg inomatt en

för det utredningsarbetet. Utredningen förordaderamen egna en
samordning mellan och deKBT statskommunala bostadsbidragen
bl.a. vad gällde nivån for den statsbidragsgrundande hyres-övre

i Departementschefengränsen prop. 1978/7995 ansågsystemen.
visserligen fullständig samordning de två bostads-att en mera av
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fann inte hellersikt,borde eftersträvasbidragssystemen attmen
fullständig samordningståndfå tilldå möjligtdet att avenvar

bostadsbidragssystemen.för de bådareglerna
för påinkomstprövningsreglerna KBTändradesjuli 19891Den

skullelängreålderspensionär inteförtjänstinkomstså sätt att av
januari skulleden 19911bostadstillägget. Fr.0.m.reducera man

för-näringsverksamhet.aktiv Avinkomstfrånvidare bortse av
inkomstunderlaget för KBT-förändringar itill dessaarbetena

motivet1989/90: 145 framgår1988/89:46 ochprövningen prop. att
arbetsmarknaden. Förslagetarbetskraft påutbudetökaatt avvar

delararbetskraft hade uppståtttid då bristtillkom i stora aven
hade vuxit tillarbetskraftbrist påarbetsmarknaden. Denna ett

Enligt departements-svenska ekonomin.för denproblemallvarligt
sådan bristsituation påtalade förskälchefen fanns det attsom en

problem iåterkommanderiskerade bliarbetsmarknaden att ett mer
bakgrunden det enligtdenlångsiktigt perspektiv. Motett varmer

åtgärderolikadepartementschefen nödvändigt övervägaatt som
för Ökat utbud arbets-då fannsde hinderskulle reducera ett avsom

förvärvsarbete.förekonomiska incitamentenminst dekraft, inte
med lågför pensionärgällde förVid denna tidpunkt KBT att en

inkomst medvid stigandetrappades KBT-beloppetinkomst caav en
med inkomstskatte-inkomstökningen. Sammantaget33,3 % av
ökning förvärvs-marginaleffekten vidden s.k.effekter en avvar

mellan ochför dessa pensionärer 92 95 %.inkomsten
Ändringen ändring i skatte-KBT-reglema följdesi senare av en

skulle reduceraarbetsinkomster inte hellerinnebarreglerna attsom
för pensionärer.särskilda grundavdragetdet

tillkom ändringjanuari KBT-pröv-1991Den 1 aven annan
skulleeller privatbostadprivatbostadsfastighetInnehavningen. av

därvid från inkomst-egendom undantogsbeaktas. Sådaninte längre
beräkningförmögenhetsberäkningen vidsåväl vidunderlaget som

för förändringarmotiv dessaform avkastning. Ettinkomst i avav
förenkla försäkringskassornasönskemåletha varit attomsynes

1989/90:Departementschefen konstaterade 145prop.hantering. att
försäkringskassorna med inhämtaarbetet hosadminstrativadet att

beräk-och utföra de nödvändigadessa fastigheteruppgifter om
tillförmögenhetsvärdet i få fall leddeför fastställaningarna att

förmögenhetsvärdebortse från dettaförändringnågon KBT. Attav
helt övervägande delenKBT-hanteringen skulle leda till deni att av

höjningskulle få oförändrad eller KBT.KBT-tagama smärreen av
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bostadstillägg enligt denSärskilt kommunalt SKBT numera
kommunalt bostadstilläggupphävda lagen 1991:162 särskiltom

infördes komplement tilltill folkpension år l991s0m KBT. Detett
eller låg förkompensera pensionärer med ingen ATPavsåg att

dem den då nyligenboendekostnadsökningar utöver genom-som
ökningar inteskatterefonnen medfört, dvs. sådanaförda mot-som

fyllakommunala bostadstillägg. SKBT skullehöjda utsvarats av
allmännamellan sidan den pensionsberättigadesskillnaden å ena

reglerna för beräkninginkomster enligtpension och övriga av
andra sidan socialbidrags-årsinkomst vid prövning och åKBTav

skulle avdrag för skälig boendekost-Från inkomsten görasnormen.
hänsyn till marginalskatteeffekternad. Vid inkomstberäkningen togs

enligt schablon.
1990/91 särskiltFöljande uttalanden i proposition 19Bl.a. om

folkpension kan vägledningkommunalt bostadstillägg till ge en om
motive-skälen för bestämmelsemas utformning. den allmännaI

utformningen det särskilda kommunalaringen avsnitt 4.1, avom
följande.anförde departementschefen bl.a.bostadstillägget

bostadstillägget behöverVid utformningen det särskildaav
beakta skillnaden mellan den del pensionenav somman

understiger särskilda grundavdraget vid inkomstbeskatt-det
ningen och den del överstiger grundavdrag.som samma
Pensionsbelopp understiger det särskilda grundavdragetsom

fritt från marginalskatteeffekt,kan schablonmässigt anses
marginalskatte-medan överskjutande del pensionenav ger

effekter. marginalskatteeffekter består kommunal-Dessa av
kommunalskattenskatt och minskar särskilt grundavdrag. Om

och det särskilda grundavdraget 65 %30 %är avtrappas mot
den del pensionen för ensamstående överstigersom enav av
basbelopp, blir genomsnittligt värde på denna margi-1,5 ett

nalskatteeffekt Till dessa förhållanden bör hänsyn50 %. tas
reglerna för inkomstberäkningen bestäms.när

därför enligtSärskilt kommunalt bostadstillägg bör utges
schablonberäkning.följande modell med inslag av

Pensionärens folkpension och pensionstillskott ATP,samt
till den del den reducerat pensionstillskottet, och i före-
kommande fall, särskilt pensionstillägg för långvarig vård av
sjukt eller handikappat barn läggs med 50 % densamman av
framräknade förårsinkomsten KBT. Vid beräkning års-av
inkomst för förtidspensionär avgår från pensionstillskotteten

belopp basbeloppet, vad25 % dvs.utgörett som av som
schablonmässigt skatten den del pensions-motsvarar av
tillskottet högre för ålderspensionär. Detär änsom en
sammanlagda beloppet för folkpension, pensionstillskott och

SO/1097:853
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till den del den reducerat pensionstillskottet, beräknasATP,
alltid till lägst gånger basbeloppet för den ogift och1,5 ärsom

basbeloppet för den gift.till lägst 1,325 gånger ärsom
Från det sålunda framräknade beloppet dras pensionärens

bostadskostnad till den del den skälig enligt kom-anses
regler vid prövning socialbidrag. Uppstår därvidmunens av

underskott i förhållande till kommunens socialbidragsnormett
utbetalas detta belopp särskilt kommunalt bostadstillägg.som

komplikation vid användande KBT-underlaget förEn av
uträkningen särskilt arbetsinkomst vidKBT sidanär attav av
ålderspension inte kommer medräknas och hänsyn tillatt att
denna inkomst kan för uträkninginte den för-tas av nya

det emellertid nödvändigtmånen. Då använda till-är att
gängligt underlag för uträkningen och utbetalningar måsteatt
kunna verkställas omständlig administration blir detutan
nödvändigt från förekommandebortse eventuellt arbets-att
inkomst.

fråga i vad innehav förmögenhetEn mån skallärannan av
inverka på till den förmånen.rätten nya

finns vissa skäl införa särskild förmögenhets-Det att en
och denna relativt lågt och därvidgräns sätta gränsatt

anknyta till principerna vid bedömning till social-rättav
bidrag.

Vad talar sådan ytterligare förmögenhets-emotsom en
prövning vid bestämmande till särskilt kommunalträttav
bostadstillägg hänsyn redan tagits till avkastningenär, att av
förmögenhet vid bedömningen till ordinärt KBT.rättenav

Innehav förmögenhet bör sålunda inte inverka på rättenav
till särskilt kommunalt bostadstillägg vadsätt änannat som
sker vid beräkning årsinkomst för ordinärt KBT.av

förarbetena till de nuvarandeI reglerna 1993/94:174prop. 44s.
hänvisas till reglerna i huvudsak de stadgandenatt motsvarar som

i lagen särskilt kommunalt1991:162 bostadstillägg tillangavs om
folkpension. Samtidigt med infördes, tillsattesSKBT kom-att en

systemetmitté med uppgift hela med kommunalaöveratt se
bostadstillägg. Kommittén -utredningen,KBTantog namnet

Förslaget det kommunala bostadstillägget till pensionärerersättaatt
KBT med statligt stöd till pensionärer lades fram KBT-utred-ett av

i slutbetänkandet Bostadsstöd tillningen pensionärer SOU 1992:21.
Utredningen föreslog bostadsstödet till pensionärer skulle frikopplasatt
från pensionssystemet för i framtid kunna integreras medatt en
bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl. Utredningen aktualiserade frågan

förhöjt bostadsstöd till handikappade pensionärer ochett väsentligaom
förenklingar i inkomstprövningsreglema.
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-utredningen konstateradeKBT inkomstberäkningen vid KBTatt
kännetecknades exakt och detaljerat beräkningssätt enligtettav en
princip innebar fastställde årsinkomst påattsom man en som var
kronan riktig och den dagavsåg bostadstillägget söktes. Somsom
problem kring den dåvarande inkomstberäkningen utred-angav
ningen bl.a. de detaljerade beräkningarna upplevdes reglernaatt trots

orättvisa. En orsak inkomsten beräknades "dagen förattsom var
ansökan". Beräkningen alltså den dagen, kunderätt nästavar men
dag inaktuell. pensionär hade aktier varieradeFör t.ex.vara en som
den verkliga KBT-inkomsten från börsdag till börsdag.

Utredningen konstaterade vidare det dåvarande föratt systemet
inkomstprövning ocksååren for allt kritikutsattsgenom mer
grund reglerna upplevdes orättvisa, svårbegripliga och tillattav som

kränkande medförtdel omständlig och hantering.samt tungen en
Utredningen övervägde alternativ till beräkna exaktatt ett attsom en
och aktuell inkomst använda sig taxerad inkomst. denna frågaIav
anförde utredningen följande.

Att använda taxerad inkomst inkomstbegrepp innebär attsom
inaktuell inkomst används, vilket skapar problem föränd-vid
ringar. För pensionärer finns vanligatvå situationer då den
ekonomiska situationen påtagligt påverkas pensionsinträdet-
och makes dödsfall. då användaAtt inaktuell uppgift skulle
för många betungande då många pensionärer ärvara resurs-

och därmed beroende aktuellt inkomstbegrepp.ettsvaga av

Utredningen fann för bostadsförsörjningen för denatt att tryggaman
ofta inkomstkänsliga pensionärer borde använda in-ettgruppen
komstbegrepp bygger aktuella inkomster.som

Utredningen anförde den i sitt forslag hade efter såsträvatatt att
möjligtlångt och med bibehållande de grundläggande principernaav

för inkomstprövning få till stånd så enkla och överskådliga regler
möjligt.som
korthetI utredningens förslag i fråga inkomstbegreppvar om en

årsinkomst uppdelad i delar,två periodiska inkomster inkomstsamt
kapital.av
Beträffande periodiska inkomster föreslog utredningen aktuellatt

inkomst vid prövningstillfallet skulle beaktas, och alla formeratt av
faktiskt uppburen inkomst skulle med med väsentligt undan-tas ett

nämligen ålderspensionärs förvärvsinkomst. Bidrag och kost-tag,
nadsersättningar skulle dock i princip inte räknas in.
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kapital bedömde utredningen då-Beträffande inkomst attav
bostads-regler för fönnögenhetsprövning och påverkanvarande
medförmögenhet inte lämpliga bordestödet ersättasutan ettvarav

fannenklare och mindre detaljerat. Utredningensystem varsom
kapitalavkastning enligthärvid med faktisksystemet senasteatt

förbåde enkel och lätt kontrollerbartaxering metod som varvar en
förslaghandläggaren. Utredningenssåväl pensionären attvarsom

viddåvarande förmögenhetsprövningen skulle slopas, ochden att
och inkomsttaxering ingående inkomsträntor, utdelningarsenaste

stödet.med årsinkomst vid beräkninguthyrning skulle tas som avav
endast del de intäkterFörslaget innebar således att rymsen av som
kapital skulle räknas med.under begreppet inkomst av

drasuppkomna dessa olika inkomster skulleFrån den summan av
basbelopp förlika för alla, motsvarandefribelopp, 1,5ettav

för gift pensionär. ribeloppet,ensamstående och basbelopp F1,325
särskilt grundavdrag vid taxeringen,skulle lika med heltsom vara

vanligfolkpension pensionstillskott förskulle samt ettmotsvara en
ålderspensionär.

i 1993/942173 lade fram förslaget till detregeringenNär prop.
alltnuvarande statliga bostadstillägget till pensionärer utgick den i

förväsentligt från den inkomstprövning gällde ochKBTsom
skulle för det bostadstillägget.föreslog detta tills vidare gällaatt nya

Departementschefen uttalade härvid 1993/94: bl.a.prop. l 73 27s.
följande.

parlamentariska Pensionsarbetsgruppen S 1991:14Den
kort betänkande förslag tillkommer inom lämna sitt medatt

genomgripande reformering hela pensionssystemet.en av
Förslaget innebär förändringar de allmännastora pen-av
sionemas konstruktion och kräver därmed väsentliga för-

reglerna för inkomstprövning bostadstilläggändringar av av
därförtill pensionärer. regler för inkomstprövningen börNya

detutformas utifrån det pensionssystemet och först efternya
riksdagen har fattat beslut detta. Vi föreslår därföratt nuom

för vidareinkomstprövning gäller tillsKBTatt samma som
skall gälla för det bostadstillägget. förslaget tillIäven nya ny

lag har reglerar beräkning årsinkomsten, kom-5 som av
pletterats med vissa undantagsregler tidigare angivits isom
Riksförsäkringsverkets föreskrifter RFFS 1979:5. sakI är
dock inkomstberäkningen oförändrad.
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fråga önskemålet åstadkomma enhetligtI regelsystematt ettom om
för alla bostadsstöd kan följande uttalande departementschefenav

1993/94: återges.prop. 173 28s.

Särskilda Skatteregler gäller idag för pensionärer, vilket
reglernapåverkar för inkomstprövning. given inkomstEn kan

därför värd för pensionär vad motsvarandeänvara mer en
inkomst för löntagare. detta skäl skiljer sig in-Avär en
komstprövningen i från denKBT-systemet gäller isom
bostadsbidragssystemet för barnfamiljer. Med reformeratett
pensionssystem där pensionärer beskattas på sättsamma som
löntagare, vilket Pensionsarbetsgruppen föreslå fr.0.m.väntas

blir inkomster för löntagare ochår 2000, pensionärer jäm-
förbara. Därmed skapas förutsättningar för samtidigt medatt

inkomstprövningsregler för pensionäremas bostadstilläggnya
åstadkomma enhetligt regelsystem för alla bostadsstöd.ett

Med verkan från den juli 1995 har därefter inkomstunderlaget vid1
beräkningen årsinkomst ändrats ålderspensionärsså intäktattav av
tjänst kommunalskattelageni 32 § 1 1928:370som avses mom
eller intäkt aktiv näringsverksamhet i kap. lagenl 1 3 §av som avses

försäkring1962:381 allmän åter skall inräknas i årsinkomstenom
prop.1994/95:100 bil. bet. SfU10, rskr. 1994/951343.

anfördeDepartementschefen i proposition 1994/95: det100 att
samhällelig synpunkt viktigt stimulera till förvärvsarbete.attur var

Det kunde dock ifrågasättas högre bostadstillägg skulle betalasom
inkomsten bestod arbetsinkomster den bestodänut om av om av

andra inkomster. det rådande statsfmansiella läget kundeI det inte
rimligt betala bostadstillägg utifrån lägre inkomst änatt utanses en

den pensionären faktiskt har.
Riksdagen regeringens förslag.antog

förändring i inkomstunderlaget skedde fr.0.m. denEn annan
förjuli 1995. innebar vid beräkning årsinkomstl Den BTPatt av

skulle skuld endast få dras från det inkomstslagpåränta av som
skuldräntan hänförde sig till. Motivet för denna förändring attvar
den dåvarande regeln innebar inkomst kundeATPatt t.ex. en av
kvittas skuldränta, något bedömdes olämpligt ochmot en som som
riskerade uppfattas uppmaning till skuldsättningatt som en

1995/96:69, bet. 1995/96:SfIJ2, rskr. 1995/96:87.prop.
januari infördes förändringar i fråga hur utländsk1 1996Den om

pension skulle beaktas vid beräkningen bostadstillägg tillav pen-
sionärer. Regleringen utländska pensioner itogsav en ny para-
graf. Bakgrunden enligt propositionen 1995/96:69 den dåattvar nya
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nordiska konventionen social trygghet inte innehöll någonom
bestämmelse samordning mellan nordiska grundpensioner. Tillom
följd härav kunde pensionär uppbära grundpension eller folkpen-en
sion från land. sådan kundeEn pensionär därför haän ettmer en
högre pension och därmed, enligt dåvarande förkonstruktion
beräkning högre fribelopp vad pensionärBTP, medänettav en

svenskendast pension kunde ha. Förändringen inkomstunderlagetav
syftade således fribeloppetstill storlek inte skulle påverkasatt av
sådana omständigheter istället alltid belopputan ett mot-vara
svarande svensk folkpension inkl. pensionstillskott.

den april 1997 gäller inkomst sådan privatbostads-Fr.o.m. 1 att av
fastighet eller privatbostad i kommunalskattelagen5 §som avses
1928:370 åter skall räknas med i den beräknade årsinkomsten vid

Samtidigt begränsas det tidigare gällande forBTP. undantaget värdet
privatbostadsfastighet eller privatbostad vid beräkning for-av av

tillmögenhet pensionärens perrnanentbostad. Fritidsfastig-att avse
heter skall således fr.o.m. den april räknas i inkomst-1 1997etc.
underlaget 1996/97:1, bet.prop. 1996/97:SfU rskr. l996/97:126.

Motiven för förändringardessa statsfinansiella. Föränd-är
ringarna innebär bl.a. återgår till de regler förgälldeatt man som
fritidsfastigheter före år räknades former1990. Då alla fastigheterav

inte beboddes den sökande förmögenhet. innebarDet attsom av som
viss del fritidsfastighetens taxeringsvärde räknadesen av som

inkomst och därmed påverkade bostadstilläggets storlek. I propo-
sitionen orsak till fritidsfastigheter har varit undan-att attanges en

från inkomstberäkningen sådana fastigheter inte in-tagna är att
bringar någon verklig inkomst. Fastigheten tillgång kanär en som

i likvida medel. regeln infördesNär ansågs det dock rimligtomsättas
utforma inkomstprövningen i utsträckning hänsynmed tillatt större

faktisk inkomst med hänsyn till möjlig inkomst. Med tanke detän på
statsfmansiella läget och behovet finanseratt statensav sanera angav
regeringen tidigare ställningstagande behövde Iatt omprövas.
konsekvens med värdet fritidsfastighet skulle med iatt tasav
fönnögenhetsvärdet skulle också undantaget för inkomst privat-av
bostadsfastighet och privatbostad bort.tas
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Underhållsstöd2.5

Gällande regler2.5.1

till underhållsstöd ochEtt barns stödets storlek bl.a. beroenderätt är
barnets inkomster. underhållsstödet lämnas formOm i s.k.av av

utfyllnadsbidrag behovet både barnets inkomsterprövas mot egna
den icke-boföräldernsoch s.k. inkomster. Storleken detmot av

återbetalningsbelopp bidragsskyldig förälder skall betala tillsom en
har gjorts beroende hans/hennes inkomster och hur mångastaten av

barn denne underhållsskyldig för.är
Underhållsstöd kan lämnas med kr/mån och barn.l 173 Om

barnet har inkomster 48 000 kr/år skall stödet minskas medöver
överskjutande50 % belopp. innebärDetta underhållsstödetattav

och leder till något underhållsstöd inte betalasavtrappas att ut om
barnet har inkomster 76 800 kr ellerom mer.

Utfyllnadsbidrag utgår barnet växelvis bor varaktigt hos sinaom
föräldrar eller sökanden i fall begär endast utfyllnads-annat attom
bidrag skall utgå. Storleken utfyllnadsbidraget har gjortsav
beroende dels barnets inkomster, dels de inkomster denav egna som
förälder barnet inte folkbokförd hos har.ärsom

bidragsskyldigEn förälder i fråga underhållsstöd ejär ut-om
Återbetal-fyllnadsbidrag återbetalningsskyldig gentemot staten.

ningsskyldigheten fastställs till viss den återbetal-procenten av
ningsskyldiga förälderns bruttoinkomst år efter grundavdragettper

000 kr.24
Procenttalets storlek beror hur många barn bidragsskyldigav en
underhållsskyldig för. Procentsatsen 10 för barn,är 6,25är ett per

barn för barn ochtvå barn för barn.5 totalaDentre procent-per
ökar med procentenhet för varje ytterligare barnsatsen utöver tre.en

En återbetalningsskyldigs alla biologiska barn och adoptivbarn
Återbetalningräknas med. mindre kr/per100 barn ochär änsom

Återbetalningsskyldighetenmånad bortfaller. justeras årligen.
utfyllnadsbidragFör föreligger inte återbetalningsskyldighet. Det

belopp skulle fastställts i återbetalningsbelopp fråga varitsom om
vanligt underhållsstöd storlek,påverkar dock utfyllnadsbidragetsom

belopp motsvarande tänkt återbetalningsbeloppatt ettgenom
avräknas. Detta innebär först beräknar fiktivt åter-att ettman
betalningsbelopp vilket minskar fullt stöd kr.1 173 Från dettaom
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underhållsstödet barnetsreduceringsker därefter den som egnaav
inkomster medför.

Årsinkomsten tillfattade taxeringsbeslut liggerenligt senast
fråga historisk in-inkomstprövningen, dvs. detgrund för är om

intäkt kapital och inkomstinkomst tjänst,komst. Summan avavav
påverkar stöd respektive återbetalnings-näringsverksamhetav

bestämda inkomsternafrån de skatterättsligtskyldighet. Vissa avsteg
Även förmögenhet skall beaktasnödvändiga. 1 %har ansetts av

beskattas enligtkr liksom inkomstsådan överstigande 900 000 som
studiemedel i formsjömansskatt ochlagen 1958:295 avom

studiebidrag.
Återbetalningsskyldigheten beräknas i enlighet medskall således

enligt fattade taxeringsbeslutbidragsskyldiges inkomstden senast
och med beaktande av

kommunalskattelageninkomst tjänst enligt 34 1928:370,§av
efter avdrag för skattemässigt god-dvs. skattepliktiga intäkter

kända avdrag för till och från arbetett.ex. resor
enligt lagen statligintäkt kapital 3 § 1 1947:576av mom. om

inkomstskatt avdrag under inkomstslaget kapital beaktas således
inte och
inkomst näringsverksamhet enligt kommunalskattelagen25 §av
justerad vissa avdrag hakan karaktärattgenom som anses av
vinstdispositioner återläggs, dvs. inkomsten näringsverk-av

skallsamhet ökas med belopp med vilket inkomst närings-av
verksamhet har minskats avdrag förgenom

underskott från tidigare beskattningsår,a
utgift förb pension intill halvt basbelopp enligt 1 kap.ettegen
6 § AFL,
avsättning till periodiseringsfond,c
ökning expansionsmedel, ochd av

minskas med belopp med vilket inkomst näringsverksamhetav
har ökats genom

återföring till beskattning fora avdrag avsättning tillav
periodiseringsfond, och

b minskning expansionsmedel.av
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följandeenligt skall läggasberäknade inkomstenTill den ovan

enligt lagenkostformån, beskattasinkomst, inklusive som
riksdagens beslutsjömansskatt. Enligt prop.1958:295 om

1996/97:SkU3, rskr. l996/97:66 skall lagenbet.1995/962227,
gälla vid utgången år 1997,sjömansskatt upphöra att avom
sjömansinkomster i lagendenna särregleringvarvid omav

Äldre före-fr.0.m. den januari 1998.underhållsstöd ändras l
sådana inkomsterfortfarande gälla i frågaskrifter skall dock om

hänför till tid före utgången år 1997.sig avsom
studiemedel form studiebidrag, ochi av

bidragsskyldigs återbetalnings-den delprocent av av enen
förmögenhet överstiger 000 kr.skyldigs skattepliktiga 900som

ochframräknade beloppet skall minskas med 24 000 krDet utgör
skall ligga till grund för beräkningendärefter den inkomst som av

återbetalningsskyldigheten.
Återbetalningsskyldigheten kan också bestämmas genom en

det uppenbart bidragsskyldigskälighetsbedömning, är attom en
återbetalningsskyldig har förvärvsförmåga väsentligt över-somen
stiger den framräknade inkomsten enligtvad motsvararsom ovan

regler. kunna det frågaangivna Så skall också ske ärom om en
utomlands boende saknar inkomster i Sverige.som

fastställandeVid barnets inkomst tillämpas i allt väsentligtav
inkomstbegrepp och beräkning vid fastställandesamma som av

återbetalningsskyldighet för förälder. Endast inkomster, beräknade
för bidragsskyldig, kr påverkar dock48 000 under-översom en

hållsstödets storlek.
från inkomstunderlaget inte grundas på aktuell in-Bortsett att

komst, reglerna härom till delar med demöverensstämmer stora som
gäller i fråga inkomstprövningen vid bostadsbidrag. Vid bostads-om
bidragsprövningen beaktas dock vissa avdrag i inkomstslaget
kapital, och justeringen näringsidkares inkomster sker på ettav
något annorlunda inkomstunderlaget för bostadsbidragIsätt.
tilläggs, skillnad fråntill vad gäller vid underhållsstöd, vissasom
från skatt i Sverige undantagna utlandsinkomster. Beaktandet av
förmögenhet skiljer sig också åt.

uttalanden i förarbetena framgårAv regeringen vid utform-att
ningen förslaget till underhållsstöd tagit fasta vissa principiellaav
skillnader mellan för underhållsstöd och försystemet systemet
bostadsbidrag.
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Bakgrund2.5.2

med underhållsstöd det tidigare gällandeSystemet ersätter systemet
bidragsförskott. barnsmed Ett till bidragsförskott oberoenderätt var

barnets eller föräldrarnas ekonomiska förhållanden. Underhålls-av
bidrags- och bidragsförskottsutredningen föreslog i sitt-93 betän-
kande Underhållsbidrag och bidragsförskott be-SOU 1995:26
gränsningar i den rätten.

föreslogBland utredningen barn hadeannat att ett som egna
inkomster så det inte hade till underhållsbidragrättstora attsom var
från sina föräldrar heller skulleinte ha till bidragsförskott frånrätt

barn boförälder hadeEtt årsinkomst högre änstaten. vars en som var
8,5 basbelopp skulle inte få något utfyllnadsbidrag alls och av-en
trappning utfyllnadsbidrag skulle ske vid inkomst 7,5av en om
basbelopp. Härvid föreslog utredningen inkomstunderlaget skulleatt
beräknas utifrån bidragsgrundande inkomst enligt beräkningenen av
bostadsbidrag. Vissa avvikelser ansåg dock motiverade.man
Inkomst tjänst, inkomst näringsverksamhet, inkomst kapitalav av av
överstigande kr,2 000 sjöinkomst, studiebidrag, vissa andra icke
skattepliktiga inkomster och icke skattepliktiga inkomster 3000över
kr, förmögenhet, underhållsbidrag till boföräldem barnpensionsamt
föreslogs ingå i inkomstunderlaget. Om boföräldem hade nyen

skulle enligt förslaget hänsyn till dennes inkomstpartner taman
hälften.det den räknades med tillsättet Man skulle ocksåatt ta

hänsyn till barnets inkomst till den del dessa basbelopp.översteg ett
Vid beräkningarna skulle vidare hänsyn till andra barnstaman
försörjning.

Reglerna underhållsstöd, vilka regeringen föreslog iom propo-
sition 1995/96:208 Underhållsstöd till barn till särlevande föräldrar,

bygger huvudsakligen på det förslag arbetsgrupp inomm.m, som en
Socialdepartementet lade fram i sin Underhållsstöd till barnrapport
till särlevande föräldrar Ds 1996:2. Enligt vad regeringen uttalat
i propositionen kommer Underhållsbidrags- och bidragsförskotts-
utredningens-93 förslag behandlas i sammanhang. Iatt ett annat
fråga inkomstunderlaget skiljde sig dock propositionen frånom
arbetsgruppens förslag, bl.a. arbetsgruppen föreslogatt attgenom

skulle frånutgå intäkt tjänst, dvs. avdrag under inkomstsla-man av
skulle inte beaktas. frågaI näringsidkares inkomst skulleget om

justering ske i huvudsak i enlighet med vad kom föreslås iattsom
propositionen, med den avvikelsen från arbetsgruppens förslag i
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fråga avdrag för pensionsavsättning någon beloppsgränsattom egen
inte angavs.

Arbetsgruppen framhöll ökad samordning med inkomst-att en
begreppet i reglerna bostadsbidrag fördel. hänvisa-Manom vore en
de till Bostadsbidragsutredningens förslag95 inkomstprövningom
baserad på aktuell inkomst i efterhand verifieras med hjälpsom av
taxeringsuppgiñer och föreslog borde övervägaatt man om samma
ordning lämplig vid fastställande återbetalningsskyldighetenvore av

underhållsstöd.av
förarbetenaI i den allmänna motiveringen 1995/96:-prop.anges

208, Inkomstbegreppet5.4.3 bl.a. följande.

departementspromemorian betonasI vikten reglerna förattav
återbetalningsskyldigheten skall förutsebara och enkla.vara
Underlaget för procentberäkningen bör vidare lätt fåattvara
fram och kontrollera. Regeringen delar denna uppfattning.att
Flera de remissinstanser sig i frågan har ocksåyttratav som
konstaterat det förslag till inkomstmått lämnas iatt som
promemorian till del med högt ställdastämmer överensstor
krav enkelhet och kontrollerbarhet, inte minst från för-
äldrarnas sida. Regeringen dock inkomstbegreppetattanser
vid beräkning återbetalningsskyldighet underhållsstödav av
och bostadsbidrag bör samordnas i något utsträckningstörre

vad framgår promemorians förslag.än som av
Förslag till regler för bostadsbidrag har nyligen lagtsnya

fram regeringen prop. 1995/96:186. förslagDessaav om-
fattar, förutom till vissa delar förändrat inkomstbegrepp,ett
bl.a. inkomstprövningssystem. Detett nytt systemetnya
innebär preliminärt bostadsbidrag lämnas för högst tolvatt
månader efter prövning uppskattad aktuell årsinkomst.av
Bidraget fastställs därefter slutligt på grundval de in-av
komstuppgifter Skattemyndigheten fastställer vid taxe-som
ringen. För högt respektive för lågt preliminärt bostadsbidrag
korrigeras vid fastställandet det slutliga bostadsbidraget.av

och avgift betalas återbetalade utbetaladeRänta resp.
belopp.

Några de remissinstanser sig i fråganyttratav som anser
den ordning regeringen föreslagit beträffande bostads-att som

bidrag i fråga preliminära och slutliga bidrag börävenom
införas vid fastställande återbetalningsskyldighet under-av av
hållsstöd. Ytterligare instanser föreslagitnågra har åter-att
betalningsskyldigheten skall baseras på den aktuella in-
komsten den taxerade.änsnarare

harRegeringen vid utformningen förslaget till lagav om
underhållsstöd bl.a. tagit fasta vissa principiella skillnaderpå
mellan för underhållsstöd och för bostads-systemet systemet
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regleras förutsättningarnaför bostadsbidragbidrag. I systemet
bidrag lämnas samhälletför inkomstprövning ett som avav

förhållandet det gällerenskild medantill när systemetperson,
fordetför underhållsstöd Inärmast är motsatta. systemet

sökandens inkomsterunderhållsstöd det inte hellerär som
underhållsstöd påverkas inteberäknas. Utbetalningenskall av

medverka vid inkomst-den bidragsskyldige vägraromav
få tillförlitliga uppgifter förkan bli svårtberäkningen. Det att

vidberäkning inkomsten och justeringamapreliminär aven
avräkning kan bli många och Detslutlig ärstora. moten

för närvarande samordnabakgrund inte motiveratdenna att
omfattningrespektive iinkomstprövningen störresystemav

framgår det följande.vadän som av
inkomstprövningen återbetal-Regeringen föreslår att av

grundas på inkomstningsskyldigheten i första hand skall av
intäktförordats Lagrådet,tjänst, såsom även samtav av

tillnäringsverksamhet. Med hänsynkapital och inkomst av
i det föregående,grundläggande redovisatsdet synsätt attsom

grundas efter förmågaförsörjningsansvar skallförälders utan
skallhänsynstagande till andra åtaganden, och att systemet

andraförutsebart, bör i princip inte beaktasenkelt ochvara
förstnämndaeller eventuella underskott under de tvåavdrag

sådana får vid beräkninginkomstslagen görasän som av
för vidtjänst. Bruttolön med avdrag beskattningeninkomst av

medgivna avdrag i inkomstslaget tjänst såsom till ochresor
ränteintäkter får i dettafrån arbetet och i tjänsten, etc.resor

för beräkna densammanhang bra mått attettanses vara
avdrag reali-ekonomiska förmågan. innebärDet mott.ex. att

sationsvinst i inkomst kapital inte får för realisa-görasav
tionsförluster.

det gäller inkomst näringsverksamhetsåNär av ger
resultatreglerandeskattelagstiftningen möjlighet till olika

kan hushåll medåtgärder, i detta sammanhang gynnasom
näringsinkomster framför hushåll med andra inkomster.

sådana möjligheterRegeringen det inte rimligt attanser vara
återbetalningsskyldighetskall påverka bedömningen avav

underhållsstöd.
Vid beräkningen återbetalningsskyldigheten bör sammaav

gälla för beräkning inkomst näringsverk-principer avav
för beräkning inkomst tjänst och kapital.samhet som av av

Därvid bör löntagare och egenföretagare i möjligastörsta
utsträckning behandlas likvärdigtpå sätt.ett

Inkomstbegreppet bör inom flera delar bidrags-överses av
och socialförsäkringssystemen. avvaktan sådanI på över-en

bör den återbetalningsgrundande inkomsten för egenföre-syn
beräknas utifrån näringsinkomsten justerad för vissatagare

boktöringsåtgärder, i påtaglig grad kansom mer anses ge
fördelar för näringsidkare jämfört med löntagare. Närings-
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till perio-således ökas med årets avsättninginkomsten bör
med upplösningdiseringsfonder respektive minskas årets av

utgift tillperiodiseringsfonder, ökas med avdrag för egen
ökas med ökningintill halvt basbelopppension ett samt av

minskning expansions-expansionsmedel och minskas med av
beskattnings-avdrag för underskott från tidigaremedel. Aven

pensionsutgiftBegränsningen i frågabör återläggas.år om
vadfor möjligtskall utformas så näraatt motsvara somsom

gäller for löntagare.
den del denpromemorian föreslåsI att procent aven av

överstiger kr skallförmögenheten, 800 000skattepliktiga som
fastställs. Regeringendå återbetalningsskyldighetenbeaktas

inkomster,bedömning. vissa kontrollerbaradelar denna Aven
försäkringskassan kan fåi taxeringeninte ingår men somsom

sjöinkomster och studiemedelfram via andra register, såsom
fastställandeform studiebidrag, bör beaktas vidi avav

återbetalningsskyldigheten.
finns gällande för-Vad gäller foretagsförmögenhet i de

bl.a. innebär bådemögenhetsskattereglema undantag attsom
skulder i rörelsedrivande fåmansföretagtillgångar och ute-

Förhållandetberäkning skattepliktig fönnögenhet.sluts vid av
och skulder viddet svårt beakta dessa tillgångargör att

förmögenhetsprövningen återbetalningsskyldigheten. Oav-av
skulle skulle handläggningen blivilken lösning sökassett som

därför det åtminstone tillsbetungande. Regeringen attanser
eller till dess resultaten nämnda harvidare, översynav ovan

får detta slag tillgångar ochredovisats, accepteras att av
skulder inte omfattas förmögenhetsprövningen.av

bedöm-vissa speciella situationer skall skönsmässigaI
ningar kunna vid beräkning återbetalningsskyldigsgöras av
inkomst. kan gälla fall då intäkterna enligt taxeringen inteDet

verkliga förvärvsfönnågan och den bidragsskyldigevisar den
förvärvsförmågan inteinte visar godtagbar anledning till att

kända inkomster,utnyttjas. särskild beräkningGenom aven
förvärvsforrnåga skall då skälighetsbedömning görasm.m. en

bedömningaråterbetalningsskyldighetens storlek. Sådanaav
"förvärvsförmågan" och "godtagbar anledning" idaggörsav

omfattande bildats området.enligt praxis harFB. En
bara detSkälighetsbedömningen bör dock göras ärom

uppenbart forvärvsförmågan i sådant fall väsentligtettatt
överstiger den faktiska inkomsten. skälighetsbedömningEn

bosattbör också kunna den bidragsskyldigegöras ärt.ex. om
utomlands därför inte har inkomster i Sverige.och några
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Socialförsäkringsutskottet bet. l996/97zSfU3 hade18 ingas.
invändningar regeringens förslag i fråga inkomstunderlagetmot om
vid fastsställande återbetalningsskyldigheten. Utskottet uttaladeav
dock det utgick från inkomstbegreppet i den föreslagnaävenatt att
lagen underhållsstöd kunde bli föremål för granskning inom vårom
utredning.

2.6 Problem med nuvarande

inkomstbegrepp

Allmänt2.6.1

Direktiven uppställer önskemål så långt möjligtom gemensamma
regler för hur inkomst skall beräknas i fråga bidrags- ochom
socialförsäkringsförmåner. Utredningen skall föreslå därett system
anställda, företagare, till fåmansbolag och deägare i olikaegna som
former kombinerar anställning med företagare påatt ettvara
likvärdigt kan åtnjuta de bidrags- och socialförsäkringsförmånersätt

finns. Robusta skall skapas anpassade tillsystem även ärsom som
och skapar trygghet för egenföretagare, och begränsar möjlighe-som

utnyttja otillbörligt. Detten att skall vidaresystemen systemetnya
enkelt administrera.attvara

inledningsvisSom har utredningen inte funnitnämnts det möjligt
ha inkomstbegrepp för sjukpenningförsäkringenatt ett gemensamt

och bidragssystemet. beror främstDetta anställningsinkomsteratt
de nyligen genomförda ändringarna i SGI-underlaget kom-genom
skilja sig från anställningsinkomster till beskatt-att tasmer som upp

ning under inkomstslaget tjänst, och beskattningen i såvälatt
bostadsbidragssystemet i underhållsbidragssystemet styrandeärsom
för beräkningen sådana inkomster. Vi har därför huvudsakligenav
inriktat vårt samordningsarbete till bostadsstöden ochatt avse
underhållsstödet.

allmäntEtt problem i de nuvarande de olikheterärsystemen som
råder dem emellan. För den enskilde kan det framstå heltsom
obegripligt olika inkomstunderlag skall räknas fram iatt olika
situationer. deFör allmänna försäkringskassorna har admi-attsom
nistrera de olika bidragen och förrnånerna kan förutom detman,



bakgrund till nuvarande...Regler och 791997:85SOU

handläggarna för enskildadet innebära förmerarbete måste att
komplexiteten i reglernadessa olikheter, konstateraförklara alla att

inte enbart dethög grad specialiseringtorde förutsätta nären av
skatte- ochkännedomen bidragssystemengäller ävenutan omom

bordeenhetligt inkomstbegreppfolkbokföringsreglema. Ett mer
möjligheter föradministrationen och skapa bättrekunna förenkla

uppföljning kontroll.ochförsäkringskassorna ägnaatt resurser
i olika bidrags-problem med inkomstbegreppen deDe närmare

utredningen har analysera kan i korthetattsystemen anges varasom
följande.

BTP

i sitt betänkan-de problem KBT-utredningenMånga tog uppav som
fortfarande ha aktualitet. Utredningen konstateradede torde att

kännetecknades exakt ochinkomstberäkningen vid KBT ettav
enligt princip innebardetaljerat beräkningssätt atten som man

fastställde årsinkomst kronan riktig och avsågsom var somen
den dag bostadstillägget söktes. Som problem kring den dåvarande
inkomstberäkningen utredningen bl.a. de detaljeradeatt trotsangav
beräkningarna reglerna orättvisa.upplevdes orsakEn attsom var
inkomsten beräknades "dagen för ansökan". Beräkningen alltsåvar

den dagen kunde dag inaktuell. kan konstate-Deträtt nästamen vara
handläggningstidema BTP jämförelsevis långa. Dettaärattras av

kan delvis ha sin förklaring i de tämligen omfattande reglerna för
hur fönnögenhetsavkastning skall beräknas. Med nuvarande regler

all förmögenhet kapital några kronorävenatt ett tusenom - -
påverkar bidraget, måste allai pensionärer lämnastort sett en

redovisning försäkringskassansina tillgångar harseparat utan attav
någon möjlighet kontrollera riktigheten uppgifterna. Detatt av
förhållandet faktiska kapitalinkomster inte beräknas och därföratt
inte behöver också det inte går allmängör göraatt attuppges en

förmögenhetensuppskattning storlek.av
Någon kontroll bidrag utbetalas kan endasträtt görasatt närav

det gäller pensionsinkomster försäkringskassan har kännedomsom
Eftersom övriga inkomster beräknas dagen för ansökan ochom.

därmed inte kalenderårsberäknade det svårtär är göraatt en
avstämning taxeringen. När andra inkomster pensions-mot än
inkomster ändras åligger det bidragstagaren meddela detta tillatt
försäkringskassan. Skyldigheten anmäla detta emellertidatt avser
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endast situationer de ekonomiska förhållandena väsentligtnär
förbättrats.

Bostadsbidrag barnfamiljertill m.fl.

Sättet preliminärt bestämma bostadsbidragen utifrån bl.a.att en
uppskattning vilka taxerade inkomster hushållet kommer fåattav
under bidragsåret för tidigt fåDet någon bild hurär ärnytt. att av

avvikelser kommer finnas den slutligastora avstäm-att motsom
ningen i samband med 1998 års taxering. Samtidigt med utredning-

arbete har arbetsgrupp inom Socialdepartementet gjortens en en
preliminär fördelningsanalys för1997 års regler bostadsbidrag.av
Arbetsgruppens uppfattning fördelningsproñlen för detär att nya
bostadsbidragssystemet acceptabel.är

Reglerna för bestämning bidragsgrundande inkomst innebärav
bl.a. regler för den egenföretagare. företagarhållFrån harärnya som
framhållits reglerna leder till felaktig uppskattning denatt en av
bidragssökandes konsumtionskraft och försvårar uppbyggnaden av
företag. administrationenFör leder reglerna till avsevärtett merar-
bete och reglerna kräver särskilda kunskaper företagsbeskatt-om
ningen.

Underhållsstöd

Även med inkomstprövningen underhållsstödsystemet ochav
återbetalningssystemet varför svårtär utvärderanytt, ärsystemet att
på detta stadium. Kritik har framförts betalningsförmåganmot att

Ävenbedöms utifrån historisk inkomst. i detta harsystemen nya
regler införts för näringsidkare. Dessa regler har medfört i stort sett

svårigheter i den administrativa hanteringen motsva-samma som
rande regler i bostadsbidragssystemet.

Ett problem utredningen uppmärksammats på vissa följ-ärsom
der använder historisk inkomst för fastställandeatt bl.a.av man av
underhållsstödets storlek. Detta framgått inkomstprövatär som ovan

barnets inkomster. Barn i bidragsåldemmot kan för förstaövreegna
gången under bidragsåret ha fått arbetsinkomster sådanegna av
storlek något egentligt behov underhållsstödatt inte föreligger.av
På grund det taxerade inkomsterär liggeratt till grund förav som
beräkningen underhållsstöd kommer sådana barns inkomsterav av
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kan också detstödet. Förhållandetalltid påverkaarbete inte att vara
från skolantagit sabbatsårbarn före bidragsåretomvända när ettett

för denna inkomst.uppburit lön och därmedochoch arbetat taxerats
inget ellergår i skolanunder bidragsåret påbarnetNär nytt utges

underhållsstöd.reducerat

Olikheter i2.6.2 systemen

torde främsttill olikhetema i bidragssystemenFörklaringen attvara
och med olika bakomliggandetillkommit vid olika tidpunkterde

inom bostadsbidragssystemet har varitsyften. Inkomstbegreppet
antal utredningars sedan deföremål för mycket översynstortett

barnfamiljer inrättades 1930-talet.första bostadsstöden till
bostadsbidrag har växlat under åren, deInkomstunderlagen för men

den skatterättsliga bestämningenhar regelmässigt grundats av
Sammanräknadinkomster såsom beskattningsbar, ellerhushållets

frågataxerad inkomst. har därvid varit såväl inkomsterDet om av
förvärvsarbete andra skattepliktiga inkomster såsom inkomstsom av

hushållets förmögenhet alltid beaktatskapital. harDärutöver nästan
vid inkomstprövningen. Under långa perioder har inkomster iäven
form bidragsförskott, underhållsbidrag och barnpension räknatsav

Skattefriamed inkomstunderlaget. inkomster studiemedel,i såsom
vanligtvis bidragsdelen, och stipendier har också beaktats. Med de
ändringar införts gälla fr.o.m. år 1997 har gjortävenatt ettsom man

likvärdigförsök åstadkomma bedömning anställdasatt en av
inkomster jämfört med företagare. fråga in-Igruppen egna om
komstunderlagets aktualitet det infördakan medsystemet,nu
preliminärt beräknade inkomster och slutlig avstämning moten

förtaxeringen bidragsåret, innebära omvälvande föränd-anses en
ring. bör kunna leda fullständigtill i det kontrollDenna närmasteen

bidrag betalats träffsäker den preliminära beräk-Hurrättatt ut.av
ningen blivit kan dock konstateras först resultatet 1998 årsnär av

föreligger.taxering
den nuvarande lagenOm bostadsbidrag kan sägasom vara en

modern lagstiftning så gäller detta i lika hög grad lagen under-om
hållsstöd, vilken trädde i kraft i december 1996. Underhållsstödet

visserligen med bidragsförskottersätter systemet sättetm.m., men
bestämma stödets storlek utifrån inkomstprövning heltatt är nytt.en

Systemet med fastställa s.k. återbetalningsbelopp med ledningatt ett
taxeringen också helt finnsDet likheter medär nytt. storaav
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bostadsbidragssystemet frågai inkomstunderlagets uppbyggnad.om
Samtidigt finns det olikheter frågai hur beaktar förmögen-om man
het frågaoch i inkomstunderlagets aktualitet. Motiven för attom
använda sig historiskt inkomstunderlag svårigheter-ettav synes vara

få uppgifter aktuella inkomster. Incitamenten förattna om en
bidragsskyldig förälder medverka till fastställande korrektatt ettav
inkomstunderlag har därvid befunnits små.

förReglerna bestämmande inkomstunderlaget vid beräkningav
BT P gammalt datum. bostadstilläggLagen tillärav av om pen-

sionärer visserligen bara några år gammal, inkomstbegreppetär men
i lagen bygger i allt väsentligt 1962 års lagstiftning hustru-om
tillägg och kommunalt bostadstillägg till folkpension, vilken i sin tur
bygger på regler gällde enligt folkpensionering.1946 års lagsom om

princip skall all inkomst beräknas såvida inteI undantag iangetts
lagen. Genom såväl skattepliktiga icke skattepliktiga in-att som
komster bland undantagen innebär detta teoretiskt allaangetts att
slag inkomster kan påverka bidraget. praktikenI har dockav
inkomsterna kommit begränsas till skattepliktiga inkomster,att
frånsett inkomster kapital beaktas schabloniseringav som genom en

förmögenheten. Eftersom begreppet inkomst kapital inomav av
skattelagstiftningen successivt utvidgats till omfatta ävenatt
inkomster tidigare återfanns under andra inkomstslag, harsom
schabloniseringen reellt fått innehåll. exempel dettaEtt påett annat

det belopp näringsidkare på grundär reglernaatt som en av om
positiv räntefördelning får dra i deklarationen från sin inkomstav av
näringsverksamhet och i stället inkomst kapital höjerta upp som av

eftersomBTP, faktisk inkomst kapital inte beaktas.av
fråganTrots det framtida bostadsstödet till pensionäreratt om

kommer i samband med det pensionssystemetsövervägasatt nya
slutliga utformning, har utredningen det angeläget redanansett att

modernisera BTP-systemet lagtekniskt anknytaävenattnu genom
det till skattesystemet på fallet med bostads-sätt ärsamma som
bidragssystemet. denGenom moderna tekniken kan i allastort sett
uppgifter pensionärens skattepliktiga inkomster hämtas frånom
skattemyndigheternas register. Om i högre gradman anpassar
inkomstprövningen till sådana inkomster kan inte bara göraman
relativt besparingar administrativa vinster.stora även Manutan stora
får också följ samhet till framtida ändringar i skattesystemet ochen
väsentligt ökade möjligheter kontrollera belopp betalasatt rättatt ut.
Ett sådant går också lätt modifiera med anledningsystem att ettav

pensionssystem.nytt
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änkepensioner harInkomstprövning folkpension i fonn återav av
april likhet med vad gällerinförts gälla fr.0.m. den 1997.1 Iatt som

folkpensionsanknutenfråga dessa änkepensioneri BTP är enom
justeringar, bl.a. medförmån. Inkomstunderlaget har med vissa

utformats isamordningsregler, i allt väsentligthänsyn till vissa
därmedmed de regler gäller för och harenlighet BTP sammasom

förhållande till bostads-vid inkomstberäkningen iskiljaktigheter
modernisering inkomst-bostadstilläggen.bidragen En avsom

få genomslag vid inkomst-underlaget för kan därmedBTP även
Motsvarande fallet vid beräkningenänkepension.prövningen ärav

handikappade.inkomstunderlaget for bilstöd tillhustrutillägg ochav
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bostadsstödSamordnat3

dempensionärer AvBTP.fick 512 000april 1997börjanI varcaav
drygtbarnfamiljer och300 000förtidspensionärer. Drygt140 000ca

fickBland demfick bostadsbidrag.barnungdomar50 000 utan som
hade enskilddär någonhushållfanns 16 000bostadsbidrag ca

näringsverksamhet.
bo-ansökningaromkring 30 000ocksåStatistiken visar att om

ansökningardessa avsåg 4 000avslagits.för år 1997 Avstadsbidrag
näringsverksamhet.enskildhadehushåll där någon

barnfamiljerfinns omkring 20 000Bland pensionärerna som upp-
förekom-Vid sidan dessa kanbostadsbidrag.ochbär både BTP om

bostadsbidrag.uppbärenbartpensionärerma som
påverkar de bådainkomstför beräkning denUnderlagen somav
underlagetvad den tidbostadsstöden skiljer sig dels avser,avser

ingår i underlaget,hushållsmedlemmars inkomsterdels vilka som
samordningingår i underlaget.och dels vilka inkomster En avsom

dessaförutsätter därför ochde båda bostadsstöden treatt avvar en
och åtgärdas.principiella skiljaktigheter analyseras

skallvilken tidsperiod3.1 För

inkomsterna beräknas

tidsmässigtInkomstunderlaget för skallBTPFörslag: vara
Ävenför bostadsbidrag.detsamma inkomstunderlaget BTPsom

kalenderårsvis med slutligskall beräknas preliminärt en av-
taxeringen för bidragsåret.stämning mot

inte några omständigheter talar det skall dockOm mot ett
förenklat förfarande kunna tillämpas för pensionär inteen som
har andra inkomster pension och inga eller relativt småän
kapitalinkomster.
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Vid utbetalningen det preliminärt beslutade månadsbe-av
loppet i bostadsbidragssystemet avrundas beloppet till närmaste
hundratal kronor. Utredningen inte motsvarandeattanser en
regel behövs i ellerBTP-systemet lämplig det gällerär närens
pensionärskollektivet. Nuvarande avrundningsregel till närmaste
krontal delbart med tolv föreslås därför finnas kvar.ärsom

Minsta månadsbelopp i dag utbetalas i kr ochBTP 25ärsom
i bostadsbidrag 100 kr. Utredningen föreslår minsta månads-att
belopp skall kr100 det gäller BTP.även närvara

Vid den slutliga avstämningen preliminärt beslutettav om
skallBTP på i bostadsbidragssystemet skill-sätt ettsamma som

nadsbelopp under kr inte100 återkrävas eller återbetalas.

Bakgrund3.1.1

Inkomsten vid beräkning ochBTP SBTP den inkomst för årärav
räknat den försäkrade kan erhålla under denantas närmastesom
tiden. fråga förmögenhetI det också aktuell procentandelärom av
förmögenhetsvärdet år räknat skall ligga till grund förper som
prövningen. Bostadstillägg under kronor25 månad betalas inteper
ut.

skallBTP något förhållandeomprövas bestämmernär som
tilläggets storlek har ändrats. Försäkringskassan får räkna BTPom

föregående underrättelse, pensionsinkomsterutan frånnär den all-
försäkringen, delpensionsförsäkringen,männa pensioner enligt ut-

ländsk lagstiftning liksom ersättning från arbetsskadeförsäkringen
eller motsvarande ändras. Dessa uppgifter finns i försäkringskassans
register. Omräkning får också ske föregående underrättelse,utan när
inkomster avtalspension ellerutgörs motsvarande ersättningsom av

följer kollektivavtal ändras. Försäkringskassan har möjlighetsom av
inhämta uppgifter vissa sådana ersättningar,att och arbeteettom

pågår inom RFV få redovisningssystem det möjligtatt ett görsom
få åtkomst till ändringar i alla sådana ersättningsslag.att En ytter-

ligare möjlighet räkna BTP föregående underrättelseatt utanom
finns hyran eller avgiften förnär bostadsrättslägenhet ändras,en

detta får endast ske den bidragsberättigade har medgett det.men om
I övrigt ändring beroendeär BTP den bidragsberättigadeatten av av
själv talar något förhållande har ändrats, elleratt försäkrings-om att
kassan får vetskap detta och kan förfrågansättannat göraom en
till den bidragsberättigade. Skyldighet för den bidragsberättigade att
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förhållandena förbättrats föreligger endastde ekonomiskaanmäla att
väsentlig förbättringförbättringen väsentlig. Vad ärär enom som

också relaterat till storlekenför olika tolkningar och ärutrymmeger
eller förmögenhet höjs. torde svårtden inkomst Det attav som vara

förhållan-hävda den bidragsberättigade de ekonomiskagentemot att
väsentligt förbättrats taxeringsvärde höjs eller kurs-dena närnär ett

detvärdet aktierna stiger, ökningen realiseras.på Inteutan att ens
läggsförhållandet förmögenheten ökas avkastningenatt attgenom

kunna uppfattastill kapitalet torde den bidragsberättigadeav som en
förbättring. sikt dock de nämndaväsentlig På några års kan omstän-

inte oväsentlig förbättring de ekonomiskadigheterna innebära en av
förhållanden låg till grund för på ansökningsdagen.BTPsom

regelbunden kontroll andra inkomster pensions-Någon änav om
förmögenheteninkomster och dylikt eller ändrats finns inteattav

inbyggd i praktiken gällde tidigare ansökan skulleIsystemet. att
förnyas i treårsintervaller, detta förfarande har upphört och detmen

få klar bild oftasvårt hur kontroller aktuelltär att nu en av av
inkomst- och förmögenhetsunderlag i praktiken sker.

gäller bostadsbidragenNär det användes före år 1994 ett system
för beräkning bostadsbidrag innebar det grundadesattav som
den bidragssökandes inkomster taxeringsåret före bidragsåret. Där-
efter infördes där bostadsbidraget grundades aktuellett system
inkomst förberäknad period månader framåt12 i tiden. Deten av nu
gällande för inkomstprövningen innebär bostadsbidragsystemet att
betalas efter årlig ansökan i vilken sökanden uppskattadut en anger
årsinkomst. Preliminärt bostadsbidrag beviljas och utbetalas för
högst tolv månader, normalt fr.o.m. den månad ansökan inkommit

försäkringskassan.till Månadsbidraget avrundas nedåt till närmaste
hundratal kronor, och belopp under kronor betalas100 inte ut.

Preliminärt bidrag kan ned. preliminäraDet bidraget kansättas
också höjas, vilket kräver ansökan.en ny

Bostadsbidraget fastställs slutligt grundval de inkomstupp-av
gifter Skattemyndigheten fastställer vid förtaxeringen detsom
kalenderår det preliminära bostadsbidraget med vissa tilläggavsett,
och justeringar. högtFör respektive för lågt preliminärt bidrag
korrigeras vid fastställandet det slutliga bostadsbidraget. Därvidav
bortses från belopp understiger etthundra kronor. Ränta ochsom
avgift skall betalas de belopp försäkringskassan återbetalar till
eller återkräver den bidragsberättigade.av

Preliminärt bostadsbidrag skall beräknas efter uppskattaden
bidragsgrundande inkomst och skall så möjligtnära motsvarasom
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bostadsbidrag kan komma bestämmas.det slutliga Detantas attsom
preliminärt bidrag skall beräknas för varje för i deinnebär år sig,att

för period sträcker sig kalenderår.fall bidrag söks tvåöveren som
Med hänsyn till uppgifter förväntad inkomst för närings-att om en
idkare kan kontrollera uppgifter från löntagare,svårare änattvara
finns särskild presumtionsregel. innebär för sökandeDen atten en

har inkomst näringsverksamhet skall denna inkomst undersom av
bidragsåret minst lika hög den inkomst verk-antas vara som av

fastställts vidsamheten taxeringsbeslut, såvida intesenastesom
visar särskilda försökanden skäl inkomsten skall uppskattas tillatt

lägre belopp.
skallBGI kalenderår bostadsbidraget och skallavse samma som

lika fördelad varje månad kalenderåret.på i innebärDetanses vara
det hushållets ekonomiska situation sedd hela åretär över äratt som

avgörande, i fråga bidrag bara del året.även om som avser en av
reglerna inom bostadsbidragssystemet innebärDe således attnya

har i fullständig kontroll via skattemyndighetensstort settman en
uppgifter inkomst påverkat storleken bidraget. Irättatt ettav av av-
seende kan dock inte få någon sådan kontroll, nämligen detnärman
gäller förmögenhetens storlek, eftersom förmögenhetendast be-
skattas till den del den överstiger kr.900 000 förmögenheterLägre
behöver inte i deklarationen. faktiskGenom kapitalintäktattuppges
och i vissa fall kapitalutgift påverkar bostadsbidraget och dessa pos-

i efterhand, kan försäkringskassorna dock fåavstäms vägled-ter en
ning vilken förmögenhet kan finnas.om som

överväganden3.1.2

Vid utredningens analys bostadsbidragssystemet har vi funnit attav
vissa inkomster visserligen kan svåra förutse för denattvara
enskilde bidraget söks, detta intenär behöver ha någonattmen
avgörande betydelse. preliminäraDet bidraget bygger i hög grad på

bidragstagaren själv medverkar till bostadsbidragetsatt beloppatt
blir riktigt och också det ändras, bidragstagarens hushåll fåratt när
ändrade inkomstforhållanden. Vetskapen försäkringskassornaattom

efterhandi bidragetstämmer taxeringen och för högtmot attav
belopp återkrävs med bör rimligen bidra tillränta sökandenatt är

med lämna så korrekta uppgifteratt möjligt inoggrann som
ansökan. Vi har för vår del inte kunnat finna något annat system som

bättre träffsäkerhet och bättre kontrollmöjligheterger en rättattav
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förhållandevis lätthanterligändåbidrag betalas ut, men som ger en
överförastill uppgifter kanadministration anknytningen somgenom

från skattemyndigheterna.maskinellt
med preliminära utbetalningardåFrågan är systemsammaom

Även vid dagen för första be-användas förbör BTP.även om man
kan dessa ganskauppgifter från bidragstagaren,slutet får rätt snart

eller näring kan inte kon-Arbetsinkomster i tjänstinaktuella.vara
inte taxerade in-trolleras taxeringen inkomsternanärmot som

kontrollera för-kalenderårsberäknade. Svårigheternakomster är att
faktiska kapitalinkomstermögenhetsunderlaget är ännu större när

Ävenbidragsgrundande inkomsten. dessa in-inte ingår i den om
avsnitt Inkomst kapital beaktas,komster vi föreslår i 3.5 avsom
inkomsterna i fråga inte behöver de-kvarstår problemet med att vara

vid viss tidpunkt under året vid årets slut.somsamma en
förenklad administra-förutom kontrollmöjligheter ochVad som

för kalenderårsberäkning med preliminärt ochtion talar haatt en
slutligt besked det betydligt lättare komma fram till rättär är attatt
belopp vid den preliminära beräkningen inkomstunderlaget förav

det i bostadsbidragssystemet. inkomsterBTP, Deärän som en pen-
sionär ha förvärvsverksamhet och kapital konstantakan ärav mer

hos barnfamiljer, kan studier, förvärvsarbete, barn-än som varva
ledighet, arbetslöshet under år. omständighetEnetc. ett annan som
talar för samordna den tidsmässiga beräkningen deäven äratt
många barnfamiljer finns i pensionärskollektivet, främstävensom
bland förtidspensionärema. denSåväl enskilde försäkringskas-som

tidsmässiga inkomstunderlagvinner ha närattsorna samma man
skall beräkna vilket bostadsstöd högst bidrag för sådansom ger en
barnfamilj.

Utredningen föreslår därför inkomstunderlaget för tids-BTPatt
mässigt skall detsamma inkomstunderlaget för bostads-vara som

Ävenbidraget. skall kunnaBTP beräknas preliminärt kalenderårsvis
med slutlig avstämning för bidragsåret.taxeringenmoten

effekt kalenderårsberäknad vid blir detEn inkomst BTP årattav
i pension, kommer förvärvsinkomstergår upphör vidman som pen-

sioneringen förstapåverka det årets Påverkan blir högreBTP.att
Ååret pensionstillfallet ligger. andra sidan blir samtidigtsenare

det antal månader då tillägget reduceras till följd arbetsinkomsterav
mindre. Utredningen har skall föreslå särregler förövervägt om
denna situation, valt inte det. i sitt arbetslivDengöraattmen som
haft så hög inkomst denna för del året helt reducerar bortatten en av

förutsättasBTP kan ha möjligheter under året självatt resten av
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klara sin hyra. kan den haft låg inkomstOmvänt ändå fåsom en
det för kortare tid kan reducerasBTP, något.även om en

Vid utbetalningen det preliminärt beslutade månadsbeloppetav
i bostadsbidragssystemet avrundas beloppet till hundratalnärmaste
kronor. Vi inte motsvarande regel behövs i BTP-syste-attanser en

eller lämplig det gäller pensionärskollektivet. Delsär när ärmet ens
pensionäremas inkomster i högre förutsebaragrad barn-avsevärt än
familjemas inkomster, dels kan sådan avrundning hårt drabba deen

pensionärer intemånga har några inkomster eller endast blyg-som
sådana vid sidan pensionen. Nuvarande avrundningsregelsamma om

till krontal delbart tolvmed bör alltså finnas kvar.närmaste ärsom
dag gäller för månadsbelopp underI BTP 25 kr inte utbetalas.att

föreslårVi denna beloppsgräns höjs till för bostads-att samma som
bidragen, kr. Vid den slutliga100 avstämningen skall skillnads-ett
belopp under kr inte återkrävas eller återbetalas.l00

omläggningEn till kalenderårsberäkning medför inledningsvisen
administrativa konsekvenser preliminärt ansöknings-att ettgenom
förfarande kommer ske, vid vilket pensionärerna uppbäratt som
BTP måste lämna uppgifter förväntade årsinkomster detöverom
pensionsfribelopp gäller. Vi kommer nedan under avsnitten 3.5som
Inkomst kapital och Förmögenhet föreslå3.6 förmögen-att attav
hetsprövningen vid förmögenheter under kr75 OOO skall upphöra,
vilket väsentligt kommer underlätta det ansökningsförfaran-att nya
det. Information måste också innebörden de reglerna,ges om av nya
och efterkontroll kommer ske.att atten

Många pensionärer har emellertid endast pensionsinkomster och
inga eller relativt kapitalinkomster.små sådana fallI bör för-ett

förfarandeenklat kunna tillämpas. pensionärenOm inte i sin an-
sökan han/hon kommer ha andra tjänsteinkomsteratt att änuppger
sådana pensions- eller andra förmåner försäkringskassan harsom
kännedom socialförsäkringens ADB-register ellerom genom genom
uppgifter överförs från andra pensionsutbetalare, eller kommersom

ha inkomster näringsverksamhet eller förmögenhetså hög vidatt av
slutårets den kan föranleda höjd inkomst grundatt antas av

reglerna fönnögenhetsprövning, får försäkringskassan vid sinom
prövning ansökan beslutaBTP bostadstillägget skallattav en om
betalas preliminärt och slutligt förfarande, inte någraut utan ett om
omständigheter talar det. Sådana omständigheter kanmot attvara
pensionären vid den taxeringen haft kapitalinkomstersenaste större

vad i den ansökan kunna nöjaktigän utan attsom uppges nya ge en
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förklaring till detta. kanDet också så pensionären själv villattvara
ha preliminärt BTP.ett

deGenom taxerade kapitalinkomsterna kan försäkrings-senast
kassan den ställning till det skallBTP betalas skallnär tar utom som

preliminärt eller inte bilda sig uppfattning vilken för-vara en om
Ävenmögenhet inkomsterna. försäkringskassangenereratsom om

beslutar bostadstillägget inte skall betalas preliminärt BTPatt ut som
skall försäkringskassan, den slutliga taxeringen föreligger,när
kontrollera bidrag betalats viktigt bl.a. för för-Dettarätt äratt ut. att
säkringskassan skall få möjlighet justera då utgående bidrag,atten

dessa kan felaktiga. bostadstilläggetAtt inte betalasantasom vara
preliminärt hindrarBTP naturligtvis inte bidraget påut attsom

kan räknas under bidragsperioden vid änd-sättsamma som nu om
rade förhållanden. Pensionären också det frågaär äroavsett om om
preliminärt eller inte skyldigBTP anmäla förhållandenatt som
påverkar tillägget. Nuvarande regler i 13 § återbetalningBTPL om
kommer också finnas kvar i det lagförslag vi lägger fram.att

bör rekommandationerRFV i vilka fall försäk-närmarege om
ringskassoma får besluta bostadstillägg skall betalasatt utom som

preliminärt BTP.änannat

3.2 inkomster skallVems beaktas

Utredningen det gäller till börBTPäven näratt rättenanser
hänsyn till den samlade ekonomiska situationen för hus-tas ett
håll. Utredningen föreslår därför sammanboendebe-att samma

i bostadsbidragssystemet bör gälla det gälleräven närgrepp som
till BTP.rätten

försäkringskassanFör inte skall behöva räkna olikaatt
inkomstunderlag från sökande pensionär och berätti-ären som
gad till såväl bostadsbidrag föreslårBTP, utredningensom
också barns inkomst och förmögenhet skall beaktas påatt sam-

i bostadsbidragssystemet vid beräkningsätt BTP.ma som av
Däremot vi inte det finns skäl samordna de skildaatt attanser
metoder har i de båda bidragsformema för fördelningman av
inkomster mellan makarna, de sammanlagda inkomsternautan
bör fortsättningsvis fördelas likaäven mellan makarna vid
beräkning BTP.av
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Bakgrund3.2.1

ochbostadsbidrag bortillHuvudregeln i vad ärrätten att manavser
bidrags-gäller i fråga denSverige.folkbokförd i Härutöverär om

hus-kan lämnas till olikabostadsbidragberättigade kretsen treatt
tillmakar barn ochtill barnfamiljer, tillhållstyper dvs. utan ensam-

stående bam.utan
barnfamiljer huvud-kategorinBidragsberättigade i vad äravser

till-och varaktigt borhar vårdnaden barndensakligen omsom
tagitmyndighets beslut hareftermed barnet, emotensammans

underberäknas bo i hemmetfamiljehem, barnetför vård ibarn om
tidvisgrund vårdnad ellermånader, ellerminst umgängetre av

boende i sitt hem.barnhar
för vård ellerför barnBostadsbidrag lämnas dock även som

underbor hemma vistas i hemmetundervisning inte varaktigt men
skolferier.normalatid varje årminst så lång motsvararsom

för eller boen-familjehem eller i hem vårdbor iOm barnet ettett
i fall, detföräldrarna bidrag andrade, får föräldern eller även om

särskilda skäl bidrag lämnas.finns att
barns föräldrar inte lever tillsammans harOm ett gemensammen

fall, den förälder barnetvårdnad barnet har, i tillämpliga ärsomom
till bostadsbidrag.folkbokfört hos rätt

fylltBidragsberättigade i kategorin hushåll barn deärutan som
bostad den bidragsberättigadeinte 29 år och bor i18 en sommen

eller innehar med hyres- eller bostadsrätt.äger
får enligt lagen bostadstillägg för pensionärerBTPDen som om

fåreller grund bestämmelserna inkomstprövning inte så-omav
dant kan inte heller komma i fråga för bostadsbidrag förtillägg som

kategorinhushåll barn. pensionär ingår iDäremot ärutan en som
barnfamiljer inte utesluten från bostadsbidrag.

för hemmavarande barn kan tillSärskilt bostadsbidrag lämnas de
flesta tillhör kategorin bidragsberättigade barnfamiljer.dem somav

föravgränsningen personkretsen reglernaFörutom ovan av ger
inkomstprövningen i sig upphov till avgränsning den bidrags-en av
berättigade kretsen. bostadsbidragssystemet påverkar hushållsmed-I
lemmamas inkomster den bidragsgrundande inkomsten. makarMed

de lever tillsammans. Därvid skall och kvinnaavses som en man en
gifta med varandra leva tillsammans det inte styrksärsom anses om

de lever åtskilda. Om inte skäl visas för skall makarmedatt annat
jämställas och kvinna gifta med varandra leverutan attman som var
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tillsammans och har eller hafthar barn eller folk-ärgemensamma
bokförda adress.på samma

Med barn den under 18 år eller får förlängtäravses som som
barnbidrag eller studiehjälp.

Vid beräkningen den bidragsgrundande inkomsten hänsyntasav
till barns inkomst kapital kr och barns förmögenhet.l 000överav

Inkomstprövningen i BTP-systemet innebär till för-rättenatt
månerna beroende sökandens eller båda makarnas inkomsterär av
och förmögenhet. Gifta pensionsberättigade kan i vissa fall jäm-
ställas med ogifta, och ogifta kan i vissa fall jämställas med gifta.

giftEn pensionär stadigvarande lever åtskild från sinsom
make/maka skall jämställas med ogift pensionär.en

Pensionärer jämställs med gifta de stadigvarande bor till-om
och tidigare har varit gifta med varandra eller har eller harsammans

haft barn tillsammans.
frågaI makar beräknas årsinkomsten för och demom var en av

hälften deras sammanlagda årsinkomst. Vid beräkningutgöra av av
SBTP skall de inkomster skall beaktas beräknas för makarnasom

för sig.var
Någon hänsyn till barns inkomster och förmögenhet inte vidtas

beräkningen inkomstunderlaget för BTP.av

Överväganden3.2.2

Av redogörelsen framgår beräkning den bidragsgrundan-attovan av
de inkomsten skiljer sig i de båda bidragssystemen det gällernär

skall make och därmed med sina inkomstervem som anses som
skall påverka bidraget. För betraktas likställda med makaratt som

det gäller krävsBTP förutomnär och kvinna sammanboratt man
också de har eller haft bam. När det frågaatt ärgemensamma om
bostadsbidrag det tillräckligt de lever tillsammansär och folk-att är
bokförda pâ adress.samma

En skillnad barns inkomst och förmögenhetär endastattannan
beaktas i bostadsbidragssystemet.

Utredningen det gälleräven tillatt när BTP börrättenanser
hänsyn till den samlade ekonomiska situationentas för hushåll.ett

finnsDet många barnfamiljer i pensionärskollektivet, framför allt
bland förtidspensionärema, berättigade till bådeär BTP ochsom
bostadsbidrag och uträkning måste i varje enskilt fall görasen av
försäkringskassan vilket bostadsstöd högst. För sökandenärav som
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familjeförhållandena då bedöms heltsig egendomligtmåste det te att
synpunkt betungande ha tvåolika. blir administrativDet även attur

inkomstunderlag arbeta med.olika att
samboförhål-skillnad finns inte hellerNågon avgörande ett

barnfamiljer. regel tordelande det gäller pensionärer och lnär sam-
pensionärskollektivet stabila ochboförhållanden inom vara mer

äldremed till det generellt siglångvariga hänsyn röratt sett om per-
barnfamiljerna.bland sammanboende iänsoner

Utredningen föreslår därför sammanboendebegreppatt samma
det gäller tilli bostadsbidragssystemet bör gälla även när rättensom

behöva räkna olikaförsäkringskassan inte skallBTP. För att
från sökande pensionär, föreslår viinkomstunderlag är atten som

iinkomst förmögenhet skall beaktasbarns och sätt somsamma
bostadsbidragssystemet vid beräkning BTP. Däremotäven av anser

i devi inte det finns skäl samordna de skilda metoder haratt att man
båda bidragsformerna fördelar inkomster mellan makarna,när man

makars sammanlagda inkomster bör fortsättningsvisävenutan
fördelas lika mellan makarna vid beräkning BTP.av

Inkomst tjänst3.3 av

Förslag: En samordning de båda bostadsstöden skerav genom
inkomster tjänst skall påverka storleken skallBTPatt av som av

beräknas enligt regler gäller i bostadsbidragssyste-samma som
Detta innebär de skatterättsliga reglerna kommermet. att att

tillämpas i BTP-systemet.även

3.3.1 Bakgrund

Bostadsbidrag

Utgångspunkten vid beräkning bidragsgrundande inkomst förav
bostadsbidrag taxerade inkomster tjänst för kalenderårär av samma

bostadsbidragetsom avser.
Till tjänst räknas inkomst anställning, uppdrag ochav annan

inkomstgivande verksamhet varaktig eller tillfällig in-natur,av om
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komsten inte hänföra till näringsverksamhetär eller kapital. deIatt
flesta fall hänförs olika ersättningar i stället för lön,även utgessom

sjukpenning, föräldrapenning, dagpenning och kontant arbets-t.ex.
marknadsstöd, pension, livränta och avgångsersättning, till inkomst

tjänst. Detsamma gäller eget-bidrag dagpenningstarta samtav som
utbetalats till deltagare i arbetsmarknadsutbildning enligt bestäm-
melser meddelade regeringen eller statlig myndighet. Motsvaran-av
de skatteplikt gäller för andra liknande bidrag. Vuxenstudiebidrag,
utbildningsarvode enligt studiestödslagen och utbildningsbi-m.m.
drag till doktorander skattepliktig intäkt liksom dagpenningär vid
utbildning och tjänstgöring inom totalförsvaret. Vissa förmåner som

bilförmån och kostfönnån räknas ocksåt.ex. intäkt tjänst.som av
Kostnadsersättningar i detta sammanhang, dvs. ersättning från en ar-
betsgivare till anställd för särskilda kostnader i tjänsten, skatte-ären
pliktiga och skall intäkt tjänst.tas upp som av

En intäkt inte undantagen från skattepliktär och intesom som
kan hänföras till näringsverksamhet och inte heller till kapital
beskattas i allmänhet i inkomstslaget tjänst.

Avdrag får enligt kommmunskattelagen från intäktgöras av
tjänst för alla utgifter nödvändiga kostnaderär förattsom anse som
full görande tjänsten. Avdrag för kostnader för mellan bo-av resor
stad och arbetsplats får för inkomståret 1996 för den delgöras av
kostnaderna överstiger 6 000 kr. För övriga kostnader varitsom som
nödvändiga förtjänstens fullgörande såsom avgift till arbetslöshets-
kassa, kostnader för arbetsredskap, facklitteratur gäller för in-etc.
komståret 1996 avdrag får för den del kostnadernaatt göras av som
överstiger 1 000 kr. Utöver dessa avdrag får vissa andra avdrag

från intäkt tjänstgöras dessa begränsningar avdraget.utan Detav av
gäller bl.a. avdrag för ökade levnadskostnader vid tjänsteresa, till-
fälligt arbete eller dubbel bosättning och färdkostnader förm.m. resa
i tjänsten.

Vad återstår intäkt tjänst efter dessa medgivna avdragsom av av
för kostnader inkomst tjänst enligt kommunalskattelagen.utgör av

Det denna inkomst tjänstär vid beräkning bostads-av som av
bidrag den bidragsgrundandeutgör inkomsten tjänst. Några korri-av
geringar liknande dem vid inkomst näringsverksamhet eller in-av
komst kapital således inte.görsav
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BTP

storlekenbestämmande för BTPårsinkomstDen är avseravsom
erhållakommakanräknat någonför ården inkomst antas attsom

Årsinkomsten utifrån pensionä-beräknastiden.denunder närmaste
demmakes/makas inkomst. Förochinkomst envar avegenrens

sammanlagdahälften derasberäknasårsinkomstenskall utgöra av
årsinkomst.

allai principberäkningvid BTPInkomstunderlaget utgörs avav
pensio-skattepliktiga,liksom ickeskattepliktigainkomster, ensom

och/ellerpensionstillskottfolkpension ochkan ha vid sidannär av
ipensions-oreducerattill belopptilläggspension motsvararett som

vid beräk-inkomstprövningenskillnaddentillskott. Förutom mot
frågadet inteföljerbostadsbidragning äratt pre-om enavsomav

efter-avstämning ikalenderårsinkomst ochbestämningliminär av
och delarfaktiska taxeringen,utifrån denhand inkomsten att avav

skall räknaslagstiftning inteenligt utländsksvensk ellerpension --
inkomster underbehandlasvid bostadstillägg,med i årsinkomsten

enligt det följande.inkomstslaget tjänst bl.a.
medföreskrifterförvärvsarbete enligt RFV:sInkomst tas uppav

jäm-beräknade framtida inkomsten.motsvarande den Denbelopp
och enligt föreskrifternafastställd sådan finns,förs då med SGI, om

inte understiga SGI.bör inkomsten
i sina föreskrifterBeträffande värdet naturaförmåner har RSVav

skall inkomstbostadsförmån eller förmånangett att anses somannan
förväsentligt överstiger ersättningentill den del förmånens värde

förmånen.
föreller make/maka uppbär sjukpenningsökandeOm någon - -

arbetslöshetsersättning be-föräldrapenning ellerinte obetydlig tid,
grundval dessa ersättningar.årsinkomstenräknas av

enligti kap. ochdel livränta 17 2 § AFL,Den somsom avsesav
från pension eller understöd någon pålagrum avdragits somsamma

föranleddeller svågerlag kangrund släktskap att utge,varaav
vid beräkning Livräntainte i årsinkomsten BTP.räknas somav

enligt lagen yrkesskade-kap. bl.a. livräntai l7 2 § AF L är omavses
skattesammanhang gäller del sådan livräntaförsäkring. I äratt av

tjänst.skattefri. Icke skattefri del beskattas intäktsom av
Vuxenstudiebidrag enligt studiestödslagen eller lagen särskiltom

vuxenstudiestöd för arbetslösa och utbildningsbidrag vid arbets-
skattepliktigamarknadsutbildning intäkter tjänst vid be-är av som

räkning inte skall räknas med i årsinkomsten.BTP Detta ärav en



SOU Samordna1997:85 bostadsstöd 97

följd vid beräkning dessa förmåner viss hänsyn tillatt tarav man av
uppbär pensionsförmån.mottagarenom

Är någon berättigad till underhållsbidrag förutvarandefrån
make/maka enligt föreskrifterRSV:s det genomsnittliga bidrags-tas
belopp årligen kan komma erhållas. skattesam-Iantas attupp som
manhang sådant understöd skattepliktig intäkt tjänst,är ett en av om
den understödet har till avdrag för beloppet. Sådanträttutgettsom

fåavdrag kan allmänt avdrag för den utbetaltgöras ettsom som
understöd till förutvarande make/maka, sedan underhållsskyldig-
heten har reglerats.

årsinkomst skall enligtSom inte räknas inkomstBTPL ärsom
avsedd kostnadsersättning. Hemsjukvårdsbidrag,att vara en som

kommunala eller landstingskommunala medel till vård-utges av
behövande, skall enligt föreskrifter inteRF Vzs räknas inkom st.som
Bidraget kostnadsersättning och därför inte skattepliktigt. Detär en
betalas vanligen direkt till den vårdbehövande. praktiska skälAvut
kan någon make/maka stå betalningsmottagare. En-t.ex.annan som
ligt medförRFV:s Allmänna Råd detta inte bidraget skall räknasatt

inkomst. Verket rekommenderar ersättningar jämställsattsom som
med hemsjukvårdbidrag och betalas kommun eller landstingut av
räknas kostnadsersättning. övrigt enligtI de allmänna rådenärsom
hemsjukvårdsbidrag betalas till någon den vårdbe-ut änsom annan
hövande normalt inte kostnadsersättning, kan betraktas lönutan som
och räknas in i årsinkomsten vid beräkning BTP.av

Enligt får frånBTPL avdrag årsinkomsten sådantgöras sätt
i kommunalskattelagen33 § 1 for kostnadersom avses mom. som

hänför sig till intäkt tjänst, i den mån sådan inkomst ingår iav
årsinkomsten. I likhet med inkomstunderlaget vid bostadsbidrag
tillåts således avdrag i inkomstslaget tjänst enligt skattereglema.

Överväganden3.3.2

Vår uppfattning slags inkomster bör behandlas påär att samma
oberoende det fråga beräknasätt är attsamma av om om en persons

inkomst bostadsbidrag skall eller skallBTPnär närutges utges.
Som framgår redogörelsen inkomsterna tjänst hel-ärav ovan av mer
täckande i förhållande till skattesystemet vid beräkning bostads-av
bidrag vid beräkning FörvärvsinkomsterBTP. förekommerän av
såväl hos ålderspensionärer hos förtidspensionärer med partiellsom
pension. make/maka pensionärEn till söker kan fulltBTP isom vara

1097:85SOU4



SOU 1997:85bostadsstödSamordna98

beräkningen inkomstendå naturligtframstårarbete. Det att avsom
bostadsstöd skallvilket Isker på sätt, utges.oavsett somsamma

ihelt skatteplikten,följer beräkningenbostadsbidragssystemet som
ersättningar till denfaktiskt utbetalats ivadsin tur avser som

olika stödforrner, samordningsamordningenskilde efter t.ex.av
arbetsmarknadsutbildning.utbildningsbidrag vidpension ochmellan

begreppet inkomst tjänstfrån det skattemässigaNågra undantag av
inteför icke skattepliktiga inkomstersärskilda undantageller som

fullständigtdärmed inte,skall påverka behövsBTP man sam-om
följer de skatte-de i bådatjänsteinkomstema så,ordnar att systemen

administrationen.Därmed underlättasrättsliga reglerna. även
dock med hänsyngäller inkomster pension måstedetNär manav

för debehålla undantagetregler för bestämning BTPtill övriga av
skall påverka tillägget.pensionsdelar intesom

de båda bostads-föreslår således samordningUtredningen aven
enlighet med det anförda.stöden i

Näringsidkares inkomster3.4

bostadsstöden skersamordning de bådaEnFörslag: genomav
skall påverka beräknasnäringsidkares inkomster BTPatt som

dvs. huvudsaki bostadsbidragssystemet, ipå sättsamma som
skatterättsliga reglerna. Nuvarande regler i bostads-enligt de

korrigering egenföretagares BGI för debidragssystemet om av
inkomsthöjande eller inkomstsänk-i beskattningssammanhang

periodiseringsfonderande följderna reglerna och expan-av om
bättre och rättvisaresionsmedel därvid bort. skapaFörtas att en

bostadsstöd föreslår utred-näringsidkares behovpåmätare av
enskild närings-näringsidkares företagsförrnögenhet iningen att

beräknad med utgångspunktverksamhet och i fåmansaktiebolag,
skall i den privata förmö-i företagets balansräkning, räknas

vid beräkningen vid beräkningengenheten såväl BTPav som av
bostadsbidrag.
Reglerna korrigering för avdrag för tidigare års underskottom

och avdrag för viss del kostnaderna för pension behållsav egen
vid beräkningoch kommer därigenom tillämpas ävenatt av

BTP.
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Inledning3.4.1

uppdragI vårt ingår föreslå där anställda,att ett system egna
företagare och fåmansbolag och de i olika former kom-ägare av som
binerar anställning med företagare likvärdigtpå kansättatt ettvara
åtnjuta bidrags- socialförsåkringsförmåner.och Eftersom skattereg-
lerna det gäller näringsverksamhet i olika former kompli-när är
cerade och bidragsreglema både skiljer sig det gäller företags-när
form och skattelagstiftningen, måste relativt detaljeratett sätt
redogöra för de regler gäller i olika hänseenden. Redogörelsensom
kan samtidigt tjäna god illustration till de svårigheter för-som en
säkringskassornas handläggare kan vid den praktiska hante-möta
ringen näringsidkares bidragsansökningar, taxerad närings-närav
inkomst måste justeras med hänsyn till särregler i bidragssamman-
hang. visarDen också vilken hög grad specialiserade kunska-av

behövs för besvara förfrågningar förklaringarochattper som om ge
till hur bidraget beräknats.

har sittDet intresse i detta sammanhang enligtatt nämna att
statistikRSV:s den 17 1997 småföretag i Sverige hadeövermars

1 olika företagsblanketter148 369 lämnats vid års taxering.1996
Siffrorna kan inte automatiskt till antal företag, eftersomöversättas

företagare kan ha lämnat flera blanketter. företagare473 309 hadeen
lämnat blankett enskildNl näringsverksamhet årsbokslut,utan
211 företagare060 blankett N2 enskild näringsverksamhet med
årsbokslut och företagare144 000 blankett handelsbolag.4 Blan-
kett 2 näringsverksamhet bedriven i aktiebolag och ekonomiska
föreningar hade lämnats i 291 000 fall. deAv enskilda närings-
idkarna hade 60 % aktiv verksamhet innebär skyldighet attsom
erlägga socialavgifter, och 40 % passiv verksamhet innebärsom
skyldighet erlägga särskild löneskatt. Den genomsnittligtatt taxe-
rade inkomsten näringsverksamhet vid 1996 års taxeringav var

Av65 000 kr. de enskilda näringsverksamhetema hade 39 % under-
skott verksamheten, 50 % överskott under 100 000 kr, medanettav
endast 9 hade% överskott mellan 100 000 och 200 000 kr ochett
2 % högre överskott. Bilden de enskilda näringsidkarnaett av som

låginkomstgrupp förändras emellertid de allra flesta deatten av av
passiva näringsidkarna hade inkomst tjänst, och fler 70 %änattav

de aktiva näringsidkarna hade sådan inkomst. deAv enskildaav
näringsidkare redovisade underskott näringsverksamhetsom av
saknade 9 % tjänsteinkomster medan hade42 % inkomst tjänstav

till 150 000 kr och 49 hade% högre inkomster tjänst. Av deupp av
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aktiva näringsidkare redovisat överskott verksamheten sak-avsom
nade % inkomst tjänst, medan 45 % hade sådana inkomster27 av

inkomstertill 150 000 kr och 28 % hade detta belopp.överupp
slutet månad hade hushåll med enskildI 1997 16 440av mars

näringsverksamhet erhållit preliminärt bostadsbidrag, medan 3 399
hushåll fått avslag på sin ansökan. innebär enskildDet närings-att
verksamhet fanns i 4,6 de hushåll beviljats bostadsbi-%ca av som
drag. för bidragsåret preliminärt beräknade genomsnittsinkoms-Den

näringsverksamhet för dem fått bidrag kr81 000ten somav var ca
och för dem fått avslag kr. dem fått bidrag118 000 Avsom ca som
hade näringsidkare själva inkomst tjänst med beräknad3 778 av en
genomsnittsinkomst 900 kr, medan makar/sambos70 8 297av ca
hade inkomst tjänst med beräknad genomsnittsinkomstav en caav

kr.95 000
näringsidkare har till skillnad från anställd långtDen ärsom en

gående möjligheter själv sin skattepliktiga inkomst mellanatt styra
åren olika bokföringsåtgärder i näringsverksamheten. Skatte-genom
reglemas uppbyggnad innebär i fall i kortsiktigt perspektivvart ett

den taxerade inkomsten inte behöver avspegla den enskildesatt
ekonomiska behov bidrag. följande avsnittI söker utredningenav
analysera vad de olika dispositionsmöjligheter näringsidkaresom en
har i jämförelse med löntagare kan innebära bidragssynpunkt.en ur

Avsnittet innehåller redogörelse för hur skattereglema ut,en ser
framför allt med sikte belysa vilken betydelse verksamhetensatt
företagsfonn har. Därefter följer redogörelse för hurnärmareen
inkomst näringsverksamhet och inkomst härrör från fåmans-av som
bolag behandlas i de olika bidragssystemen. Avsnittet avslutas med
utredningens överväganden bl.a. de olika dispositioner,om som en
företagare har möjlighet till i förhållande till löntagare, bör föranleda

korrigering vid inkomstprövningen bidrag.en av
kunnaFör belysa vad i dag gäller framdelesochnärmareatt som

bör gälla för de direktiven talar bör först någotgrupper som om, an-
märkas de olika kategorierna anställda, företagareom egna osv.

Uttrycket anställd kan vid första anblick tämligen enty-en synas
digt. kan därmedMan sak det vanligt förekom-mena samma som
mande uttrycket löntagare, dvs. grund etten person som av an-
ställningsförhållande uppbär ersättning i form lön för arbeteegetav
åt arbetsgivare. Gruppen anställda enligt sådan terminologien en
inbegriper emellertid också vissa företagare,är näm-personer som
ligen s.k. fåmansaktiebolag där den huvudsakligaägare tillägarenav

företag själv arbetar i verksamheten och har anställnings-ett ett
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andra anställdauppbärföretag.förhållande till sitt Denneeget som
betydligtskillnad från vanliga löntagaretilllön, har störreenmen

fårsådan företagareinkomster.själv sina Enmöjlighet styraatt
grundadsjukpenningrundande inkomstsinnuvarandeenligt system

behandlas i bidragssamman-ochanställning SGI Ainkomst av
anställd.hang som

direktiven benämnerövrigt gäller dendet i ägareNär grupp som
Skattelagstiftningenanmärkas.bör följandetill fåmansbolag använ-

aktiebolag ochfåmansföretagbeskrivet begreppetder förenklat om
fysiska harfåtali vilka ellerekonomiska föreningar, ett personeren

de har bestämman-respektive andelsinnehavaktie-sådant att ettett
Skattelagstiñningenföreningen.i bolagetde inflytande använ-resp.

handelsbolag.fårnansägt Dettabegreppetder sig också avser en-av
fåtal fysiskafysisk ellerfallethuvudregeln detligt ettatt personen

handelsbolaget.inflytande ibestämmandehar ettpersoner

beskattningNäringsidkares3.4.2

näringsverksamhet i olikakan bedrivabidragssökandeEn person
Även syftar till enhetlig beskatt-beskattningsreglemaformer. enom

före-företagsform verksamheten bedrivs, såning, i vilkenoavsett
olikheter.ligger dock vissa

fysisk ellerkan bedrivas antingenNäringsverksamhet en enav
enskild näringsidkare fysiskjuridisk En är person somenperson.

det finns bolag med iverksamheten direkt, någotdriver utan att
näringsverksamhetfysisk kan också drivabilden. En genomperson

inteHandelsbolaget juridiskhandelsbolag. är ettett person menen
inkomstbeskattningen. stället beskattasskattesubjekt det gäller Inär

beskattashandelsbolagets delägare. fysiskinkomsten hos En personi
med kommunal inkomstskattnäringsverksamhetunder inkomst av

i med statlig in-genomsnittlig skattesats år 31,66 %1997 är samt
inkomsten överstiger kr 1997 årskomstskatt 209 10025 % om

skattskyldiges inkomstVid inkomsttaxeringen läggs dentaxering.
iå med eventuell inkomst tjänst.näringsverksamhet samman avav

premier förmed allmänna avdrag,Vidare minskas inkomsten t.ex.
pensionsförsäkring.

fysisk driver näringsverksam-skillnadDet är stor personom en
aktiebolag. Aktiebolaget juridisk tillikahet ärettgenom en person,

skattesubjekt. På bolagets vinst betalar bolaget statlig inkomstskatt
aktiebolag kan enbart ha inkomstslag, närings-med 28 %. Ett ett
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verksamhet. regel lyfter "företagaren" lön från aktiebolaget.I Aktie-
bolaget betalar arbetsgivaravgifter lönen och "denpå anställde"
redovisar lönen under inkomst tjänst. "Företagaren" betraktasav
alltså anställd det gäller arbetsgivaravgifter och inkomst-närsom
skatt bolaget betalar innehåller preliminärskatt. Försom resp. som
aktiebolaget arbetsgivaravgifter och lön avdragsgilla. Aktieägarenär
kan också lyfta utdelning från bolaget och redovisar denna under
inkomst kapital med beskattning Utdelning30 ärprocent.av en om
inte avdragsgill hos aktiebolaget dubbelbeskattas vinstskattutan
hos aktiebolaget och inkomstskatt hos aktieägaren. Vissa lättnads-
regler i beskattningen bl.a. utdelning aktier ipå onoterade företagav
gäller dock.

driver verksamhetFör i enskild firma gäller bl.a.en person som
Överskottetföljande skatterättsliga regler. näringsverksamhetenav

beskattas inkomst näringsverksamhet hos den fysiskasom av perso-
Någon beskattning under inkomst kapital för påräntanen. av egen

kapitalinsats i verksamheten eller under inkomst tjänst för värdetav
den arbetsinsatsen sker i princip inte. Den enskilda finnansav egna

inkomster beskattas i huvudsak efter de skattesatser gäller forsom
fysiska enskild näringsidkareEn har möjlighet få iattpersoner.
verksamheten kvarstående vinstmedel, expansionsmedel, beskattade
efter skattesats gäller för aktiebolag, 28 %. Nä-t.ex.samma som
ringsidkaren påförs socialavgifter i form egenavgifter eller, vidav
passiv näringsverksamhet eller näringsidkaren fyllt före65 årnär
årets ingång, i form särskild löneskatt. Egenavgifterna eller denav
särskilda löneskatten avdragsgilla i näringsverksamhetenär och
minskar därmed inkomsten och inkomstskatten.

Vid inkomstberäkningen gäller för övrigt regler räntefordel-om
ning och periodiseringsfonder se avsnitten nedan dessa.om

Näringsidkare bedrivit näringsverksamhet i form enskildsom av
firma omfattas andra regler gäller för fysiskaäven av som personer,

avdrag inte medges för lön till hemmavarande barn undert.ex. att
eller16 år till make.

Särskilda regler gäller för näringsidkare och näringsverksamhet
i fråga inkomstuppdelningen mellan makar och beträffandeom av-
drag för egenavgifter eller särskild löneskatt.

Vid försäljning enskild firma beskattas vinst vid avyttringav en
fastighet, bostadsrätt och aktier anläggningstillgångarutgörav som

under inkomstslaget kapital. Försäljning andra anläggningstill-av
gångar betraktas den sista affärshändelsen i näringsverksam-som
heten. Detta innebär dolda uppkommitatt reserver som genom
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avskrivning inventarier blir beskattade intäkt i närings-etc.av som
verksamheten.

föreligger eller flera harenkelt bolag två avtalatEtt när utövaatt
handelsbolag föreligger. Bolagsmännen,verksamhet i bolag utan att

föras i handelsregistret,inte det enkla bolaget, har rätt att ommen
i bolaget. delägarna inte bestämtnäringsverksamhet Omutövas

skall det enkla bolagets vinst eller förlust delas lika. Egentligannat,
näringsverksamhet, med undantag jord- och skogsbruk, drevsav

vanligen inte enkelt bolag.fram till år 1995 kanNumera nä-som
ringsverksamhet i enkelt bolag.utövas även

förenkla bolaget inte sin inkomst. inkomsten be-Det taxeras
skattas i stället hos delägarna i förhållande till och andelvars ens av
inkomsten. Tillgångama i enkelt bolag inte bolaget. Varjeägsett av
delägare i stället del i bolagets olika tillgångar i förhållande tilläger
storleken hans insats i bolaget. Om förutsättningar för värde-t.ex.av
minskningsavdrag, underskottsavdrag, räntefördelning avsätt-samt

till expansionsmedelning eller periodiseringsfond föreligger, görs
dessa dispositioner hos delägaren och inte hos bolaget.

Om delägare uppburit inkomst i form lön från bolaget, be-av
Överlåterskattas detta i inkomstslaget näringsverksamhet. delägare

andel i bolag med näringstillgångar, varulager och inventarier,t.ex.
beskattas han/hon för vederlaget för inkomst näringsverk-som av
samhet. Vid avyttring fastighet utgjort anläggningstill-t.ex.av som

i näringsverksamhetengång beskattas vederlaget enligt realisations-
vinstreglema, och vinst eller förlust hos delägaretas ärupp som
fysisk under inkomstslaget kapital.person

handelsbolag föreliggerEtt två eller fler har avtalatnär att ge-
näringsverksamhet i bolag, och detta bolagutöva harmensamt

registrerats i handelsbolagsregistret. Kommanditbolag särskildär en
form handelsbolag där eller flera delägarna har begrän-av en av en
sad ansvarighet för bolagets skulder. Minst delägare i komman-en
ditbolaget komplementären måste för bolagets förbindelseransvara
med hela sin fömiögenhet. skattehänseendeI behandlas kommandit-
bolag och övriga handelsbolag lika. Inkomster och förmögenhet be-
skattas hos delägarna. Vad från näringsdrivande handelsbo-ettsom
lags resultat tillgodoförs delägare beskattas alltid inkomsten som av
näringsverksamhet tillgodoräknandet benämns lön,oavsett ut-om
delning eller sker i form För delägare fysiskvaruuttag. ärav som

hänförs realisationsvinster vid avyttring fastigheter ellerperson av
bostadsrätter till inkomstslaget kapital, medan i allstort sett annan
inkomst hänförs till näringsverksamhet.
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expansionsmedel tillämpligaochräntefördelningReglerna ärom
periodiseringsfondtillAvsättningfysiskför delägare är person.som

fysiska eller juridiskadedelägarnahos ärgörs oavsett personer.om
handelsbolag redo-fåmansägda seför s.k.särregler gällerVissa

detta nedan.görelse för
före-EEIGekonomiskaEuropeiska intressegrupperingar är en

liknaunionen vidden europeiska EUtagsforrn inom är att ettsom
medlemmedlemsstatsgränserna. Enverkarhandelsbolag översom
delägareskattemässigtbehandlasi EEIG sättett samma som en

ochräntefördelning expansions-handelsbolag. Reglernai ett om
tillämpligadock inte EEIG.medel är

publika.privata ochaktiebolag finns det två EnAv typer, av
skall uppgå till minstemellan aktiekapitaletskillnaderna dem är att

till minst kr iprivat aktiebolag och 500 000kr i100 000 ettett
Civilrättsligt aktiebolag juridiskaktiebolag.publikt är ett personen

skattesubjektbolaget självständigtskatterättsligtoch utgör ett som
Aktie-skattskyldigt för sina inkomster.deklarationsskyldigt ochär

proportionellbetalar endast statlig inkomstskatt. Skattenbolag är
beskattningsbara inkomsten. vinstentill den Avoch uppgår 28 % av

från beskattning till perio-kan undantas20 % sättasatt av engenom
diseringsfond. beloppet skall det femte beskatt-Det senastavsatta

efter det beskattningsår då avsättningen gjordes återförasningsåret
till beskattning.

beskattning aktiebolagets inkomster sker i inkomstslagetAll av
inkomst näringsverksamhet. Vid avyttring aktierna beskattasav av
aktieägarna enligt realisationsvinstreglema. försäljningenAvser bo-

inkråmet beskattas eventuell vinstlagets tillgångar inkomstsom av
näringsverksamhet. Vid fönnögenhetsbeskattningen aktiebo-utgör

beskattaslaget inte särskilt skattesubjekt. Förmögenheten i ställetett
dessa redovisar aktierna förmögen-hos aktieägarna attgenom som

hetstillgångar.
frågan personkretsen vid bidrag och förmånerförDen mestom
formen aktiebolag torde fåmansaktiebolag ochintressanta av vara

dessa beskattas. Särskilda regler gäller således för fåmansföretaghur
Även i fråga s.k. fåmansägda handelsbolagoch deras ägare. om

särskildagäller regler.
fråga beskattningen fåmansföretag ochI fåmansägda han-om av

Årdelsbolag kan följande infördes omfattande1976nämnas. sär-
regler för fåmansföretag och deras delägare. Lagstiftningens över-
gripande syfte skapa neutralitet vid beskattningen mellanattvar
olika företagsfonner. hadeMan uppmärksammat skattskyldigaatt
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avsedda skatteförmåner. Ge-intefåmansföretag kunde uppnågenom
formellt behandlades tvådess delägareföretaget ochatt som avnom

till transaktionerfanns möjligheteroberoendevarandra personer,
skattefönnåner,åstadkommaförbolaget ochmellan t.ex.ägaren att
Stoppregler infördesegendom dem emellan.överlåtelser avgenom

beskattningseffekter blev följdeninnebarbl.a. strängaatt avsom
Vidare infördesmarknadsmässiga villkor.överlåtelser på änannat

mellan närståendeinkomstuppdelningenregler angåendesärskilda
låneförbud, lån till lägreaktiebolagslagenslån i stridi företag, mot

företags-nedskrivningreglermarknadsräntaränta än samt avom
räkenskaper.i företagetsledares lån

fåmansföre-omarbetades dessamed skattereformensambandI
inkomsteri fysiskaresulterade bl.a.tagsregler. Detta att personers

be-fåmansföretagsreglerbeskattas enligt vissaskall numerasom
stället förintäktspost i inkomstslaget tjänst isärskildhandlas som en

Reglertillfällig förvärvsverksamhet.i inkomstslagettidigaresom
försäljning egendomrealisationsvinstberäkning vid delägares avom

också tagits i sistnämndai Särskilda regler harhar tagits SIL.
arbetsinkomster lägre be-lag syfte motverkai tas utatt att som

realisationsvinst vid försäljningskattad utdelning eller avsom
fåmansföretagsreglema kompletterar de vanligaaktier. särskildaDe

skattereglema.
fåmansföretag skallEnligt huvuddefinitionen begreppet enav

fysisk eller fåtal fysiska högst enligt10 RSV:settperson personer
rekommendationer aktier eller andelar i vissaså mångaäga
ekonomiska föreningar dessa tillsammans har änatt personer mer

andelarna i företaget. Enligthälften för aktierna ellerrösternaav
fåmansföretagsubsidiära definitionen räknass.k.den även som

ekonomisk förening verksamhet uppdelad påaktiebolag och ärvars
oberoende varandra, såvidaverksamhetsgrenar ärsom av en person

jämförligteller andelsinnehav, avtal eller därmedaktie-genom
sådan Verksamhetsgrenden reella bestämmanderättenhar översätt

förfoga resultat.självständigt kan dessoch över
enligt huvudregelnfåmansägt handelsbolag detBegreppet avser

fysisk eller fåtal fysiska harfallet ettatt ettperson personeren
bestämmande inflytande i bolaget.

fåmansföretag eller fåmansägt handelsbolag denI ett anses som
har väsentligt ägarintresse i företaget och verksam iärett som

Ägarintressetföretaget företagsledare. bedöms därvid efter så-som
väl närståendes aktie- eller andelsinnehav.eget som
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Även begreppet närstående betydelse för förstå skatte-är attav
reglerna kring fåmansföretag och fåmansägda handelsbolag. Med
närstående enligt kommunalskattelagen Föräldrar, far-person avses
och morföräldrar, make, avkomling eller avkomlings make/maka,
syskon eller syskons make/maka eller avkomling dödsbo, varisamt
den skattskyldiga eller någon dessa nämnda delägare.ärav personer

näringsidkareFör driver sin verksamhet i aktiebolagetten som
i vilket han/hon delägare, kan det intresse omvandlaär attvara av
lön, vilken skattemässigt behandlas inkomst tjänst, till ut-som av
delning från bolaget eller till inkomst behandlas in-annan som som
komst kapital. Anledningen till detta tjänsteinkomster enligtär attav
nuvarande regler beskattas hårdare progressiv skatt. begräns-En
ningsregel har därför införts reglerar hur utdelning från bo-storsom
laget till delägaren får kapitalbeskattas hos denne.som

Härvid gäller utvidgat begrepp för fåmansföretag vilketett är av-
fånga företag drivs många delägare,sett att gemensamtsom av

mäklare, advokater och arkitekter. Utgångspunkten för bestäm-t.ex.
melsen utdelning har varit normal avkastning aktier före-iattom

skall beskattas hos delägaren i inkomstslaget kapital ochtaget över-
skjutande del i inkomstslaget tjänst.

Särskilda regler gäller för lön företagsledarestill make/maka
eller jämställd. Maken/makan beskattas själv för den ersättning
han eller hon uppburit från företaget, under förutsättning den äratt

marknadsmässig. För överskjutande delatt skall i ställetanse som
företagsledaren i fåmansföretag eller fåmansägt handelsbolag be-ett
skattas. lönFör till företagsledarens eller makes/makas barn gäller

hela lönen för barn till 16 år och den del lönenatt inteupp av som
marknadsmässig beskattasär hos den makarna har denav som

högsta inkomsten eller, de har lika hög inkomst hos den äldreom av
makarna.

Fåmansföretagsreglema innehåller inte några särregler frågai om
beskattningen förmåner. Reglerna beskattning bilförmånerav om av
följer de vanliga beskattningsreglema. företagsledareEn torde dock
komma beskattas för värdet bilförmån företagets bilatt ut-av om
nyttjas för privat bruk någon företagsledaren närstående inteav som
själv anställd eller delägare i företaget.är Delägare i handels-ett
bolag för privat bruk utnyttjar handelsbolagets bil skallsom som
intäkt näringsverksamhet påföras bilförmån enligt reglerav samma

gäller för löntagare.som
Avdrag för avsättning till personalstiftelse begränsad förär

fåmansföretag handelsbolag.och fåmansägt Normalt krävs för rätt
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årsarbets-sysselsätter 30stadigvarandeföretagettill avdrag att
krafter.

köp ochi vadför fåmansföretagBeskattningsreglema avser
avsedda skatte-Förhindra intesyftar tillegendomförsäljning attav

företaget och dessmellansådana transaktionerfönnåner genom
verksamhet.företagetsmotiverade iinte kan sägasägare varasom

anskaffningreglerar bl.a.kommunalskattelagen häromiReglerna av
prissättning vid köp ochfelaktigegendomnäringsfrämmande samt

tillämpli-fåmansföretag.och Iegendom mellanförsäljning ägareav
förfår avdrag kostna-regler företaget inteinnebär dessafall attga
inkomstskallersättningaroch aktuelladen, tasatt som avm.m. upp

delägare ellerhos företagsledare,särskild intäktsposttjänst i när-en
socialavgifter och löneskatt,medför intestående. Inkomsten uttag av

gmndavdrag.schablonavdrag ochsidan inte tillandraå rättmen ger
för delägares ochsärregleringinnefattar dock inte någonReglerna

till fåmans-fastigheter och bostadsrätternärståendes försäljning av
företag.

handelsbolag och deras del-fåmansföretag och fåmansägdaFör
särskilda regler beträffande lokalhyra.i vissa avseendengällerägare

ersättning för lokal till företagsledarehyra ellerUppburen annan
skattepliktignärstående i sin helhet in-eller honom utgörperson

i inkomstslagen näringsverksamhetkomst för någotmottagaren av
för upplåtarens beskattning videller tjänst. Skilda regler gäller ut-

lokal i näringsfastighet jämfört med privatbostad och pri-hyrning av
vatbostadsfastighet.

Vid företagsledares eller honom/henne närstående ut-en persons
privatbostadsfastighet till företagethyrning privatbostad och be-av

skattas hela hyresersättningen inkomst tjänst i den särskildasom av
eller schablonavdragintäktsposten. Något s.k. 4 OOO-kronorsavdrag

med hyresintäkten normalt gäller medges inte.20 % som Närav
i näringsfastighet kommer hyresersätt-det gäller uthyrning lokalav

ningen hos uthyraren i inkomstslaget närings-normalt beskattasatt
verksamhet.

fråga lån gäller fåmansföretag har lämnatI att ettom omm.m.
lån till företagsledare eller denne/denna närstående och lånetperson,
skrivits ned i företagets räkenskaper, skall det nedskrivna beloppet
beskattas hos låntagaren intäkt tjänst. har då inteFöretagetsom av

till avdrag för avskrivning lånefordran, i den månrätt motsva-av
rande belopp skall beskattas intäkt tjänst.som av

fåmansföretag lämnat företagsledare ellerHar denne/denna när-
stående räntefritt lån, eller lån där understiger mark-räntanperson
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nadsräntan, skall låntagaren förmånen lånet intäktta upp av som av
tjänst.

Fåmansföretagsreglema innebär också vissa begränsningar av
till avdrag for underskott i näringsverksamhet.rätten

Räntefördelning, expansionsmedel och periodiseringsfonder

skattereforrnGenom 1990 års uppkom skillnad i skattebelast-en
ningen mellan inkomst kapital, där skattesatsen f.n. och30 %,ärav
inkomst näringsverksamhet, där skatten progressiv och kanärav

väsentligt högre. Dessutom utgår egenavgifter eller särskildvara
löneskatt näringsinkomster. enskilda näringsidkare beskattasFör
avkastningen i näringsverksamheten kapital arbets-satsatav som
inkomst. i någon utsträckningFör neutralisera skillnadernaatt
mellan enskilda näringsidkare och till fåmansaktiebolag finnsägare
regler räntefördelning.positivom

Enskilda näringsidkare och svenska dödsbon driver närings-som
verksamhet har positiv räntefördelning kapitalet irätt göraatt när
verksamheten vid årets ingång överstiger 50 000 kr. Fördelningen

schablonmässigt beräknad avkastning kapitaletgörs attgenom en
flyttas från inkomst näringsverksamhet till inkomst kapital.av av

kapitaletNär i verksamheten negativt med kr,50 000är änmer
måste räntefördelning ske,negativ schablonmässigtatten genom en
bestämd utgiftsränta det negativa kapitalet, dvs. avdrag, flyttasett
från inkomst näringsverksamhet till inkomst kapital.av av

För fysiska och dödsbon delägare i handelsbolagärpersoner som
finns motsvarande regler. stället förI kapitalet räknar dåman

på det justerade ingångsvärdet andelen i bolaget.ränta
Enskilda näringsidkare och svenska dödsbon driver närings-som

verksamhet har också fått möjlighet i likhet med aktiebolag,att,
expandera sin verksamhet med lågbeskattade medel, deattgenom
får avsättning till expansionsmedel.göra

Avsättningen till expansionsmedel avdragsgill från inkomstenär
näringsverksamhet. ställetI betalar skatt, expansions-av man en

medelsskatt, motsvarande bolagsskatten för28 % aktiebolag,
beloppet. När avsättningen sedan återförs till beskattning i närings-
verksamheten återfår expansionsmedelsskatten.man

Expansionsmedel kan också användas till förlustutjämning bakåt
i tiden, förlustår återför tidigareatt ettgenom avsattaman expan-
sionsmedel till beskattning. På så kan uppnåsätt O-resultat.ettman
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expansions-avsättninghurbegränsningfinnsDet stor avaven
storlekentillförhållandeiBegränsningenfår ärmedel sattgöra.man

verksamheten.ikapitaletav
i han-delägaredödsbonsvenskaoch ärfysiskaFör sompersoner

regler.motsvarandefinnsdelsbolag
resultatut-möjlighet tilltaxering finnsårsmed 1995ochFrån
periodise-lagenbeskattningsårolikamellanjämning omgenom
tillmöjlighetför dennafråga avsätt-ikommerringsfonder. De som

fysiskajuridiska ellerdeperiodiseringsfond,till ärning personer
näringsverksamhet.inkomstredovisar avsom

förenklat be-periodiseringsfond får,tillavsättningförAvdrag
inkomsten iresultatpositivthögst 20 %uppgå tillskrivet, ett avav

näringsverksamheten.
till beskatt-normaltåterförsochdisponerasfondavsättningEn

femtedockbestämmande,skattskyldigas senastefter denning eget
medgetts.avdragför vilketbeskattningsårefter detbeskattningsåret

Skogskonto

medtill tio årtill uppskovharoch dödsbonFysiska rätt upppersoner
inbeloppförs.k. skogsinkomster sär-beskattningen sattssomav

skogskonto.i bank,skilt konto
högstfår ske meduppskovgäller bl.a.taxeringårsVid 1997 att

och med högst 40 %avverkningsrättsåldersättning för60 % avav
skogsprodukter.såldaersättning för

från skogskontotbeskattningsårmedel underNär tas utsenare
närings-intäktmotsvarandebeloppskall uttaget tasett avupp som
betalaskall bankeninsättningeneftertio årverksamhet. Senast ut

medel.kvarvarande
skogsbruk.frånutjämna inkomsterskogskontotmedSyftet är att

efter-inkomsterojämnakännetecknasverksamhetDet är avsomen
skäl kan detavverkningstekniskalångsamt. Avskogen växersom

skogsparti i ställetavverkagångnödvändigt störreettatt envara
etappvis flera år.avverkningen påfördelaför att

kontomöjlighet,förmånligareskogsägarenockså förfinnsDet en
skeavverkning måsteaktualiseras förstskogsskadekonto, närsom

stormskador e.d.till följdbetydande omfattningi av
medlenför uppskovförutsättningSom sättsnämnts är atten

inte kanvilket medförsärskilt bankkonto,på attett an-pengarna
finns kontot.länge detill konsumtion såvändas
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Upphovsmannakonto

Reglerna upphovsmannakonto innebär kan få uppskovattom man
med beskattning vissa intäkter näringsverksamhet. Reglernaav av
gäller inte för juridiska personer.

Enligt lagen 1979:611 upphovsmannakonto kan uppskovom
medges vid beskattningen för upphovsmannaintäkter, dvs. intäkter

tillkommit någon upphovsman enligt lagen 1960:729som som om
upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk undantag fotogra-
fiska verk. Dessutom krävs de aktuella upphovsmannaintäktemaatt
med minst 50 % överstiger upphovsmannaintäktema under något av
de två föregående beskattningsåren.närmast Syftet uppskovär att
enbart skall gälla för "onormalt" höga upphovsmannaintäkter.

På liknande för skogskontotsätt förutsättning förärsom en av-
drag medel särskilt konto,att sätts upphovsmannakonto.ett En
skillnad dock återföringär till beskattning måsteatt ske eftersenast
fem år och inte efter tio år för skogskonto. Upphovsmanna-som
kontot motiveras konstnärer och författare typisktatt harav sett
ojämna inkomster, bl.a. därför det kan flera innanår utställ-att ta en
ning sker eller bok ut.en ges

Inventarier

Det ibland gällandegörs anskaffning inventarier kanatt utnyttjasav
i skatteplaneringssyfte och därmed också för få den bidrags-att ner
grundande inkomsten. Skälet inventarier kanär skrivas underatt av
kort tid, högst fem år. Ett års avskrivning kan bli betydande be-ett
lopp anskaffningen flygplan eller fartyg, används bl.a.om avser som

skattemässiga avskrivningsobjekt.som
Värdeminskning inventarier innebär s.k. skatteavvikelseav en
skattelagstiftningen medför snabbare avskrivning jämförtom en

med avskrivning ekonomisk livslängd.görs Skatte-en som
avvikelsen räntefri kredit.är För budgetåret 1995/96 18 måna-en
der beräknades den skattefria krediten överavskrivningar tillgenom
2,0 miljarder kronor brutto 1,4 miljarder kronor prop.nettoresp.
1995/96:150, bil. sid. 15. Beloppen hela näringslivet.avser

När det gäller investeringar i byggnader får anskaffningskostna-
den också dras värdeminskningsavdrag, avskriv-av genom men
ningstiden bestäms efter byggnadens ekonomiska livslängd, vilket
innebär avskrivningstiden långatt och de årligaär värdeminsk-



bostadsstöd 111Samordnat1997:85SOU

Även markanlägg-iinvesteringarförlåga.relativtningsavdragen
förhållan-avskrivningstidenoch dikenplanerningar t.ex. ärvägar,

byggnaderskäldärförsaknas nämnaredevis lång. Det att
markanläggningar.och

emellertidmarkanläggningar börochbyggnadergällerdetNär
föravsedda direktoch tillbehördelarsådana ärklargöras att som

Sådanamarkinventarier.ellerbyggnads-i företagetdriften utgör
inventarier. Påvanligaskattehänseendeibehandlasinventarier som

drif-behållare förochhissarmaskiner,verkstadsbyggnad är t.ex.en
Även förventilationochavloppledningar,byggnadsinventarier.ten

mark-tillgällerbyggnadsinventarier. Detsammadriften räknas som
mark-ledningarstängsel,traversbanor,hörandeanläggning m.m.

för vissaanskaffningskostnadenbetyderinventarier. Det att av
kanske dendel ellermarkanläggningarbyggnader och är storen

markinventarier.byggnads- ellerdelenstörsta
Även varumärken, hyresrätter,licenser,koncessioner, patent,

skattemässigtbehandlasrättigheterliknandegoodwill samt som
inventarier.

förinventariebestämmelsemaSammanfattningsvis tillämpas
andra för"maskiner ochoch inte enbart påtillgångarslagsmånga

anvisningarnapunkt 12avsedda inventarier"brukstadigvarande av
till § KL.23

inventarier iför anskaffningkostnaden görsAvskrivning för av
inteAvdrag får alltsåvärdeminskningsavdrag. görasregel genom

under flerafördelasdennaanskaffningskostnaden,direkt för utan
dockavdrag fårOmedelbartvärdeminskningsavdrag.år genom

inventarier medförvärde ellerinventarier mindreförgöras enav
tillanvisningarnapunktår 12livslängd högstekonomisk tre avom

23 § KL.
värdeminskningsavdrag.beräkningmetoder förfinns tvåDet av

räkenskapsenliga avskrivningen.denmetodenvanligasteDen är
bok-räknatför årmed högst 30 %fårAvdrag göras avav summan
före-förbalansräkningeninventariema enligt närmastfört värde

under beskatt-anskaffningsvärdetochräkenskapsårgående
tillanvisningarna 23 §punktinventarier 13anskaffadeningsåret av

samtligasker kollektivtavskrivningenbetyderKL. Det att
sker inte.skattemässig avskrivningindividuellochinventarier någon

för avskrivningsprocentenrollspelar det inte någon närVidare
fårAvskrivninganskaffat.inventariumbeskattningsåretunder ärett

inventarium levereratsförmedalltså 30 % straxävengöras ett som
räkenskapsårets utgång.före
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Eftersom avskrivning får det skattemässigagöras summan av
restvärdet och anskaffningsvärdet för under året anskaffade inven-
tarier, blir dessa teoretiskt aldrig avskrivna. Avskrivning får där-sett
för med belopp erfodras förgöras det bokförda värdet inteattsom
skall överstiga anskaffningsvärdet samtliga inventarier, sedanav
från detta värde har avräknats årlig avskrivning 20 %. Genomen av
denna till den räkenskapsenliga avskrivningen knutna komplette-
ringsregeln kan alltså inventarier bli helt avskrivna efter fem år. När

bestämmer det lägsta värde inventarierna får tillman tassom upp
utgår från de totala anskaffningskostnadema under de fyraman

beskattningsåren för de inventariersenaste vid utgången detsom av
aktuella beskattningsåret fortfarande finns kvar. Lägsta värdet
beräknas därefter till 80 %, 60 %, 40 % och 20 %summan av av
respektive beskattningsårs anskaffningar. Man jämför alltså det
lägsta värdet enligt huvudregeln och kompletteringsregeln. Redan
efter 3,6 år avskrivningenär enligt kompletteringsregeln.större

andraDen avskrivningmetoden restvärdeavskrivningär punkt
14 anvisningarna till 23 § KL. Enligt denna metod, inteav som
förutsätter årsbokslut, får avskrivning med 25 % avskriv-göras
ningsunderlaget. Med avskrivningsunderlag inventariernasavses
skattemässiga restvärde vid utgången föregående be-närmastav
skattningsår vad återstår efter tidigare års avskrivningar medsom
tillägg för anskaffningsvärdet nyförvärvade inventarier.

3.4.3 Inkomst näringsverksamhet iav

bidragssammanhang

Vid beräkning BGI utgångspunkten denär taxerade inkomstenav av
näringsverksamhet, dvs. det nettoresultat återstår rörelsenssom av
intäkter efter alla i skattesammanhang medgivnaatt avskrivningar
och resultatreglerande åtgärder dragits från inkomsten. Vidm.m. av
bestämning den taxerade inkomsten kan resultatet ha påverkatsav

bl.a. avdrag för kostnader för intäktemas förvärvande, avskriv-av
ningar, avsättning till periodiseringsfond, ökning expansions-av
medel, insättningar på skogs- eller upphovsmannakonton, avsätt-
ningar till pension och avdrag för tidigare års underskott. BGIegen

näringsverksamhet skall ihop med inkomst tjänstav summeras av
och inkomst kapital. Vissa skattefria inkomster läggs till liksomav
15 % hushållets förmögenhet netto överstigande 100 000 kr.av I
fönnögenheten inräknas inte bostaden eller skulder i denna och inte
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heller företagsformögenhet. inkomNär näringsverksamhet finnsst av
skall ökas med beloppBGI varmed inkomst näringsverksamhetenav
har minskats foravdrag avsättning till periodiseringsfond,genom
ökning expansionsmedel, utgift for pension intill 0,5 bas-av egen
belopp och underskott från tidigare beskattningsår. BGI skall å andra
sidan minskas med belopp varmed inkomst näringsverksamhetav
har ökats återforing till beskattning avdrag för avsättninggenom av
till periodiseringsfond och minskning expansionsmedel.av

skall vidare ökasBGI med belopp varmed inkomst kapital harav
minskats avdrag. undantagTre från sådan ökning finnsgenom en
dock. forsta realisationsvinstDet har minskats med realisa-är när
tionsförlust uppkommen under beskattningsåret, det andra är när
avdrag i form uppskovsavdrag vid byte bostad medgetts ochav av
det tredje avdrag för negativ räntefordelning gjorts. Sist-är när
nämnda undantag innebär alltså vid beräkning bl.a.BGIatt man av
godtar negativ räntefordelning, dvs. i inkomstslaget kapital gjortett
avdrag.

Vid inkomstberäkningen for BTP räknas den beräknade netto-
intäkten näringsverksamheten inkomst. Några korrigeringarav som
på grund avsättningar och återforingar till beskattning perio-av av
diseringsfonder, ökning respektive minskning expansionsmedel,av
räntefordelning eller avsättning till pension inte. Eftersomgörsegen
faktisk inkomst kapital inte ingår i inkomsten vid BTP-beräk-av
ningen schablonberäknad avkastning,är kanutan ersatt av en man
hävda inte heller den minskning inkomsten näringsverk-att av av
samhet flyttas till inkomst kapital vidöver positiv ränte-som av

Åfördelning andra sidan ökas nettointäkten näringsverk-syns. av
samhet vid negativ räntefördelning och det avdrag då sker isom
inkomstslaget kapital inte heller vid beräkningen BTP.syns av

Den årsinkomst ligger till grund för beräkningen åter-som av
betalningsbelopp och storlek underhållsstöd bestäms med ut-av
gångspunkt från fattade taxeringsbeslut. Det därvidsenast är sum-

inkomst tjänst och inkomst näringsverksamhetman samtav av av
intäkt kapital utgår från. Inkomsten näringsverk-av som man av
samhet justeras så den skall ökas medsätt belopp varigenomatt
inkomsten minskats avdrag för underskott från tidigaregenom
beskattningsår, avsättning till periodiseringsfond och ökning av
expansionsmedel. Inkomsten skall följd härav minskas medsom en
belopp varigenom den har ökats återföring till beskattninggenom av
periodiseringsfonder och expansionsmedel. Genom denna konstruk-
tion neutraliserar således de inkomstsänkningar respektiveman
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skattereglema för periodiseringsfonderhöjningar skett genomsom
expansionsmedel. Skattereglema räntefördelning fåroch om genom

konstruktionen inkomstbegreppet enligt lagen underhållsstödomav
positiv fården effekten den använder sig räntefördelningatt avsom

återbetalningsgrundande inkomst han/hon intes.k.samma som om
kapital ökar igjort det, i och med inkomsten månatt av samma som

näringsverksamhet minskar. den tvingas tillinkomsten Förav som
negativ räntefördelning slår reglerna hårt. Inkomsten näringsverk-av

avdrag i inkomstslaget kapital fårsamhet höjs, det görasmen som
vid beskattningen, inte något avdrag vid beräkningmotsvaras av av
återbetalningsbeloppet. följd inte hänsyn tillDetta är tarmanen av

endast intäkter inkomstslaget.några avdrag iutan
påverkas då den bidragsgrundande inkomsten vid bostads-Hur

bostadstillägg eller vidbidrag och inkomsten återbetalningsbelopp
i underhållsstödet dessa särskilda Skatteregler för närings-m.m. av

idkare

Positiv räntefördelning

Reglerna räntefördelning gäller fysiska och dödsbonom personer
kanoch illustreras med följande exempel:

näringsidkareEn med enskild firma har inkomst närings-en av
verksamhet kr och150 000 nettoforetagsförmögenhet egetom en
kapitalom kr.500 000 detta finns justeratI värde där jord-ett t.ex.
bruksfastighet förvärvad före 1991 till 39 % 1993 årsupptas av
taxeringsvärde eller med andra ord låg värdering. underlaget in-Ien

integår heller vad till periodiseringsfonder vid in-åretsavsattssom
gång. Företagarens inkomst kapital uppgår till kr.0 Reglernaav om
räntefördelning inte skyldighet så s.k.rätt göra positivattger men
räntefördelning med vid 1997 års taxering 11,88 % förslag

i propositionen13,88 % 1996/972150 beräknat företagsformö-
genheten dvs. med 59 400 kr. innebärDetta avdrag medatt som
högst 59 400 kr får från inkomsten näringsverksamhet.göras Ettav
belopp motsvarande avdraget skall i stället inkomsttas upp som en

kapital. inte helaOm avdragsrätten utnyttjas kan den tillav sparas
år. talar därvidMan och detta kanett sparat utrymmesenare om

utnyttjas samtidigt med det kommande årets utrymme.
Taxerade inkomster blir i exemplet 90 600 kr i inkomst nä-av

ringsverksamhet 59 i inkomst400 kapital. BGI vid beräk-samt av
ning bostadsbidrag påverkas inte den positiva räntefördel-av av
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dvs.beräknas inkomstslagen,ningen, eftersom BGI summansom av
räntefördelning inte skett,kr. positivi detta fall blir den 150 000 Om

näringsverksamhet blivit kr ochskulle taxerad inkomst 150 000av
skulle i detta fall bli 000 kr.inkomst kapital kr. BGI 1500 ävenav

då inte skeför positiv räntefördelning behöverNågon korrigering
och sker inte helleri BGI-sammanhang i bostadsbidragssystemet

inkomst enligt utgårmed nuvarande regler. Vid beräkning BTPLav
näringsverksamhet. i kombinationnettointäkt Dettafrånman av

avkastning förmögenhet imed regeln schablonberäknad avom
den positiva räntefördel-faktisk kapitalinkomststället för gör att

vid beräkningningen minskar inkomsten BTP.av
småföretag i Sverigestatistikuppgifter 1997-03-17RSV:s om

enskilddem deklarerar blankett lvisar 90 % Natt av som
årsbokslut och har positivnäringsverksamhet rätt göraattutan en
samtliga utnyttjar denna möjlighet.räntefördelning Mot-58 % av

enskildandel dem redovisar med blankett 2svarande Nav som
samtliga harnäringsverksamhet med årsbokslut 8171 % %är av

positiv räntefördelning.rätt göraatt
statistik preliminärt beviljade bostadsbidrag framDen över t.o.m.

slutet månad finns hos omfattar1997 RFV nämntsav mars som som
16 ansökningar lett till beslut bostadsbidrag.440 Därutöversom om
finns ansökningar lett till avslag. statistiken, bygger3 399 Isom som

sökandenas uppgifter vilka dispositioner de kommer attegna om
vidta finnsavseende 1997 års näringsinkomster, redovisningen av

för positiv och negativ räntefördelning, avsättningar tillposter
återläggande periodiseringsfonder och expansionsmedel,resp. av

outnyttjade underskottsavdrag hushåll inkomstAv de medm.m. av
näringsverksamhet beviljats bostadsbidrag redovisade endastsom

hushåll positiv räntefördelning064 med genomsnittligen 221 000ca
kr och de hushåll fått avslag ansökan styckenpå 680 sådanav som

båda fallenräntefördelning med genomsnittligen 36 kr.000 Ica
finns kraftig frånsåledes mycket avvikelse den totala popula-en

näringsidkare, det de skatteförmånertionen gäller utnyttjanär attav
räntefördelning.följer positiv slutsats kan draEnsom av en man av

detta mycket del de näringsidkare aktuellaär äratt storen av som
i bostadsbidragssammanhang har företag saknar positivt kapi-som
tal kr,50 000 och det således fråga kapital-relativtöver äratt om
svaga/resurssvaga företag.
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Negativ räntefördelning

räntefördelning till skillnad från positiv sådan obligato-Negativ är
finns nettoskuldNegativ räntefördelning skall detrisk. göras om en

efter justeringar, på kri näringsverksamheten, vissa 50 000änmer
Även underskott finns i både inkomstslaget näringsverksamhetom

skall negativ räntefördelning ske.och kapital,
avdrag schablon-Skattereglema innebär att ett motsvararsom en

mässigt beräknad utgiftsränta skulden 9,88 % vid års1997
till kapital. Inkomstentaxering flyttas från näringsverksamhet av

näringsverksamhet ökas med räntebeloppet, och inkomsten av
kapital minskas med belopp.samma

Näringsidkaren inkomst näringsverksamhetExempel: har en av
kr och inkomst kapital med kr. Samtidigt harmed 150 000 50 000av

företagaren nettoskuld i verksamheten 500 000 kr. Inkomstenen om
näringsverksamhet skall då ökas och inkomsten kapitalav av

kr.minskas med 49 400 kr 9,88 % 500 000 Resultat i beskatt-av
ningshänseende blir då inkomst näringsverksamhet med 199 400av
kr och inkomst kapital med kr, dvs. kr.600 200 000 Vid BGI-av
beräkningen för bostadsbidrag korrigeringingen härför, dvs.görs
inkomsten näringsverksamheten blir taxerade 199 400 kr och vidav
beräkning inkomsten kapital godtas avdrag för negativav av
räntefördelning, varför kapitalinkomsten i vårt exempel blir 600 kr,
dvs. sammanlagd inkomst 200 000 kr. Vid beräkning inkomstav av
enligt blirBTPL inkomsten från näringsverksamheten kr.199 400
Avdraget i inkomstslaget kapital påverkar inte inkomstberäkningen
eftersom faktisk inkomst kapital inte iingår underlaget.av

Enligt RSV:s statistik det knappt 1 % deklarerar blan-påär som
kett och drygtN1 2 % deklarerar blankett N2 skyl-ärsom som
diga räntefördelning. Motsvarande siffror enligt detgöraatt en ma-
terial från fåttRFV tillgång till visar negativ ränteför-attsom
delning fanns hos hushåll517 dem beviljatsca 3,1 % av som

avbostadsbidrag och hushåll180 5,37 % dem fått avslagsom
sinpå ansökan bostadsbidrag.om
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periodiseringsfonderAvsättning till

resultatutjämningperiodiseringsfonder innebärSkattereglema attom
olika beskattningsår.kan ske mellan

från in-periodiseringsfond fåravsättning tillAvdrag för göras
fysisksåväl juridisknäringsverksamhetkomst sompersonavav

i räken-avsättningendödsbonJuridiska utom görpersonerperson.
Övrigaårsbokslut.föreliggerskyldighetskaperna upprättaattom

handelsbolagdeklarationen. frågaavsättningen i I görsgör av-om
bolagsin-dennes deloch beräknas påsättningen hos delägaren av

komsten.
beskattningsåret avdrag medfår 1997Fysiska görapersoner

näringsverk-inkomstentidigare gällde 25 %högst %20 avav
schablonavdrag förpåförda egenavgifter,med tillägg församhet

för sjukpen-expansionsmedel och avdragegenavgifter, ökning av
egenavgifter och minskningåterfördaning, föräldrapenning m.m.,

expansionsmedel.av
avsättning till periodiseringsfond kangjortDen när somsom en

återföra till be-helst bestämmande disponera och dennaefter eget
beskattningskattning. avsättning måste dock återföras tillårsEtt

femte efter det beskattningsår för vilket avdragdet åretsenast
samtidigt.medgetts. innebär högst fem fonder kan innehasDet att

Vid beräkning ränteunderlaget räknas inte belopp vid åretsav som
ingång till periodiseringsfonder i det positiva kapitalet.har avsatts

Exempel: näringsidkare har justerad inkomst närings-En en av
före avsättning till periodiseringsfond kr.verksamhet 150 000om

Han/hon får då till periodiseringsfond högst denna20 %sätta av av
justerade inkomst, dvs. minska inkomsten näringsverksamhetav

till Samtidigtmed kr 120 000 kr 150 000-20 % 150 000.30 000 x
återför näringsidkaren tidigare avsättning till periodiserings-en

i ställetfond kr. Inkomsten näringsverksamhet blir då20 000om av
140 000 kr.

Vid beräkning i bostadsbidragssammanhang korrigerasBGIav
inkomsten näringsverksamhet för avsättning till periodise-av
ringsfond respektive återföring till beskattning sådan fond påav en
så avdrag från inkomst näringsverksamhet höjer BGI,sätt ettatt av
och återföring till beskattning periodiseringsfond minskaren av
BGI.

Exempel: Vid inkomst näringsverksamhet krpå 140 000 blirav
BGI, efter avsättning kr till30 000 periodiseringsfond och efter
återföring till beskattning kr från20 000 periodiseringsfondav
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150 kr000 140 0O0+30 000-20 000, dvs. periodise-som om
ringsfonder inte funnits.

Vid beräkning inkomst enligt däremotBTPL utgår frånav man
nettointäkten näringsverksamhet, varvid inkomsten minskatillåtsav
till följd avsättning till periodiseringsfond och tillåts öka vidav
återföring till beskattning periodiseringsfond. Vid inkomst-av
beräkning enligt skulleBTPL 140 000 kr beaktas i exemplet ovan.

Möjligheten till avsättning till periodiseringsfonder beskatt-i
ningssammanhang har endast funnits sedan taxeringsåret dvs.1995,
under två beskattningsår före det tillår ligger grund för bestäm-som
mande näringsinkomst för bostadsbidrag för år 1997. Fondernaav
befinner sig sålunda i uppbyggnadsskede, möjlighet finnsett attmen

helst återföra de högst två fonder kan ha hunnitnär som som
taxering.1996 års Taxeringsmässigt skulle detta ökaavsättas t.o.m.

näringsinkomsten, medan ökning inte skulle få genomslagsamma
i bidragshänseende. statistikRFV:s visar hushållen medatt av
inkomst näringsverksamhet fått bostadsbidrag t.o.m.av som mars
1997 hushåll de3 222 skulle medel periodi-tillavsättaattuppgav
seringsfonder och hushåll732 de skulle återföra frånmedelatt
periodiseringsfonder. sigStår dessa siffror reglerna periodi-ger om
seringsfonder minskning utgifterna för dessa bostadsbidragen av
med miljoner12 kronor för bidragsåret 1997.ca

Eftersom det helt näringsidkaren bestämmer han/honär som om
vill medel till periodiseringsfonder eller återföra frånavsätta medel
sådana fonder, kan fonderna åren 1994-1996 användasavsattssom
för rulla inkomster i bidragshänseende framåt i tiden.att När syste-

nått balans, dvs. det finns fond återföra ochmet när att atten en av-
varje kanår, någon reell besparing för knappast förvän-sätta staten

skulleDetsamma bli förhållandet motsvarandetas. ett systemom
införs för fåmansföretagen.

Expansionsmedel

Fysisk och dödsbo näringsidkare eller delägare iärperson som
handelsbolag får avsättning till expansionsmedel.göra Avsättning
förutsätter det efter vissa justeringar finns positivt kapital iatt ett
verksamheten. För delägare i handelsbolag gäller ingångsvärdetatt
på andelen efter vissa justeringar skall positivt.vara

Skattereglema innebär får avdrag i näringsverk-att göra ettman
samheten för det beloppet i stället särskildavsatta tas ut en expan-
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expansionsmedlen återförs till be-sionsmedelsskatt på 28 %. När
och samtidigt fårintäkt i verksamhetenskattning detas somupp

expansionsmedelsskatten.tillbakaman
från verksamhetennäringsidkare har inkomstExempel: En en

expansionsmedelavsättning tilloch väljer150 kr000 göraatt en
då tillnäringsverksamhet minskarmed kr. Inkomsten00050 av

inkomstenbostadsbidrag korrigerasVid beräkning100 000 kr. av
expansionsmedel minskat in-avsättningen tillmed beloppdet som

blir kr. Vidnäringsverksamheten varvid BGI 150 000komsten av
från nettointäkteninkomst enligt utgårberäkning BTPL avmanav

följdtillåts minska tillnäringsverksamhet, varvid inkomsten av
återföringoch tillåts öka vidtill expansionsmedelavsättning av

således grundasfall skulle inkomstenexpansionsmedel. dettaI
kr.näringsverksamheten 100 000inkomst av om

näringsverk-näringsidkaren inkomst frånår harEtt ensenare
återföra sina expansions-samheten kr och väljer dåpå 100 000 att

beskattningssammanhang ökar hans/hennesmedel kr.50 000 Iom
Vid beräkningnäringsverksamheten då till kr.inkomst 150 000av

bostadsbidrag korrigeras inkomsten med det belopp åter-somav
ökat inkomstenföringen minskningen expansionsmedel nä-av av

ringsverksamhet varvid blir kr. Vid beräkning in-BGI 100 000 av
komst enligt skulle kr räknas med inkomst.BTPL 150 000 som

också för-kan avsättningar under flera år, och kanMan göra man
dela återföringama flera finns ingen tidsgräns inom vilkenpå år. Det
avsättningen skall återförd.senast vara

Bestämmelserna också möjlighet kvitta underskottatt motger en
tidigare vinster vinstår avsättningar till expansions-göraattgenom
medel återföraoch dem förlustår.

Exempel: näringsidkare,Vår endast har inkomster nä-som av
ringsverksamhet, har tidigare vinstår gjort avsättning tillen expan-
sionsmedel med kr och har underskott50 000 i verksamhetenettnu
med kr. Han/hon kan då välja återföra kr50 000 50 000att av ex-
pansionsmedel varvid inkomsten näringsverksamhet blir kr. Vid0av
beräkningen bostadsbidrag korrigeras inkomsten för denna åter-av
föring minskning expansionsmedel, varför inkomsten nä-av av
ringsverksamhet skall minskas med kr. Med0 50 000 utgångs-om
punkt från BGI-inkomst aldrig kan bli mindre blir0 BGI 0att änen
kr i detta fall.även

En avsättning till expansionsmedel minskar underlaget för ränte-
fördelning. Avsatta belopp blir heller inte sjukpenninggrundande
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eller pensionsgrundande förrän de återförs och beskattas avgifts-och
beläggs inkomst näringsverksamhet.som av

beloppHögst inkomsten i näringsverksam-ett motsvararsom
föreheten sjukpenning och egenavgifter efter återföringmen av

skatteutjämningsreserver enligt äldre lagstiftning och efter ränte-
fördelning och avsättning till periodiseringsfond får tillavsättas ex-
pansionsmedel.

Exempel: En näringsidkare har inkomst i näringsverksamhetenen
på kr och inkomst150 000 kapital kr. för0 Utrymmeten av om
räntefördelning kr företagsfönnögenhet/eget50 000 kapitalär är

kr och han/hon486 000 väljer positiv räntefördelningatt genom
flytta den inkomsten till kapital. Därefter återstår kr100 000 av
inkomsten från näringsverksamheten. Han/hon då 20 %sätter av
eller kr20 000 till periodiseringsfond. Därefter återstår kr80 000en

för avsättning till expansionsmedel. Han/hon väljerär utrymmetsom
15 000 kr till expansionsmedel varvid inkomstensättaatt av av

näringsverksamheten blir 65 kr.000
Vid beräkning bostadsbidrag korrigeras inkomsten varvid BGIav

skulle bli 150 kr inkomst000 kapital 50 000 kr inkomst+av av
näringsverksamhet 65 kr000 till expansionsmedel 00015+ avsatt
kr till periodiseringsfond kr.20 000+ avsatt

Det finns tak finns för hur totala avsättningar tillett stora expan-
sionsmedel från olika år får ha. enskildaFör näringsidkaresom man
gäller 72 % expansionsmedlen inte får överstiga kapitalet iatt av
verksamheten vid årets utgång efter vissa justeringar.

Enligt RSV:s statistik valde dem70 % hade praktiskca av som
möjlighet öka sina expansionsmedel detta. minskningEnatt göraatt

expansionsmedel skedde i 1 % deklarationerna med blankettav av
och iNl 3 % deklarationerna med blankett N2. Av vårt underlagav

från framgårRFV de hushåll beviljats bostadsbidragatt av som
hade1997 hushåll446 ca 2,7 % expansions-t.o.m. avsattmars

medel och 234 hushåll ca 1,4 % återfört expansionsmedel. Om
dessa siffror står sig vid det definitiva beslutet bostadsbidrag närom
taxeringen för bidrags/beskattningsåret föreligger1997 innebär det

minskning bostadsbidragen enbart grund reglernaen av av om
expansionsmedel med drygt milj. kr. Skulle1 näringsidkarna välja

i år i högre grad återföra expansionsmedel från tidigareatt år kan
detta minska den nämnda besparingen. Eftersom avsättning till
expansionmedel förutsätter det finns inkomster och positivtatt ett
kapital i näringsverksamheten, kan utifrån dessa siffrorävenman
sluta sig till de näringsidkare söker bostadsbidrag har relativtatt som
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fått avslag sinaSiffrorna för dem påföretag. somresurssvaga
benägenhetvisar högreansökningar bostadsbidrag något attenom

denna också harexpansionsmedel. På grundavsätta att gruppav
vilkensvårthögre genomsnittlig nettointäkt det avgöraär att

bostadsbidrag uppgifternainverkan det negativa beslutetpå omom
expansionsmedel haft.avsättningar till

Underskott näringsverksamhetav

taxering.for de regler gäller fr.o.m. årsNedan redogörs 1992som
förlustavdrag" gällerunderskott enligt äldre regler "gamlaFör sär-

bestämmelser. underskott förvärvskälla i inkomst-skilda Ett av en
slaget näringsverksamhet får i allmänhet inte kvittas överskottmot

inkomstKvittning får normalt heller inte göras mot avav annan.
tjänst eller kapital.

Huvudregeln rullande avdrag innebär underskottet i ställetatt
får dras i förvärvskälla. får då kvittasår Detnästa motav samma

förvärvskällanöverskott det efter avdraget åter visar under-året. Om
skott, får detta "rullas" till år Någon tidsbegränsning fornästa osv.
detta finns inte rullning underskottet får längesågörasutan av
underskottet finns kvar.

Exempel: näringsidkare har inkomst verksamheten medEn av
150 000 kr. tidigare års underskott har han/hon outnyttjadeAv
50 0000 kr kan dras från årets inkomst verksamheten.som av av
Skattemässigt resultat blir då kr. Vid beräkning100 000 BGIav
skall denna ökas med underskott från tidigare beskattningsår som
minskat inkomsten näringsverksamhet. blir då kr,BGI 150 000av
dvs. den påverkas inte avdraget for tidigare års underskott. Vidav
beräkning krinkomst enligt skulle 100 000 räknasBTPLav som
inkomst näringsverksamhet.av

Undantag från den skattemässiga huvudregeln gäller för den som
har underskott aktiv har möjlighetnystartad verksamhet. Denneav

fr.o.m. taxeringsåret efter önskemål, dra underskot-1997,att eget av
år det uppkommit från inkomst näringsverksamhet itet samma av

förvärvskälla eller från inkomst tjänst i stället för rullaattannan av
det till år. Avdraget då allmänt avdrag.nästa görs ettsom

Avdrag får ske under de fem första åren. Avdrag får ske med
Överskjutandehögst 100 000 kr år. del måste rullas och får baraper

kvittas framtida överskott i verksamheten.mot
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Vissa undantag finns också i fråga direktavdrag. undantagEttom
gäller litterär eller konstnärlig verksamhet, i vilken under vissaman
omständigheter kan få direktavdrag, verksamhetengöra även om
inte nystartad.är

undantagEtt underskott i förvärvskälla därannat nä-avser en
ringsfastighet ingår. Underskottet skall dras i sin helhet från reali-av
sationsvinsten fastigheten i inkomstslaget kapital fastighetenom
sålts under året. Avdraget får inte överstiga realisationsvinsten.
Överskjutande del underskottet behandlas enligt vanliga regler.av
Samma regler gäller för bostadsrätt inte privatbostadsrätt.ärsom
Underskott dras i första hand från realisationsvinst näringsfas-av
tighet och i andra hand från realisationsvinst på bostadsrätt.

Även för underskott förvärvskälla där andelshus ingår finnsettav
särregler. Underskottet kan antingen rullas till ellerår drasnästa av
direkt med i kapital.70 %

förvärvskällanNär upphör får enskild näringsidkare ochen
dödsbo dra slutligt underskott realisationsförlust med 70 %av som
i inkomstslaget förvärvskällan kapital.

statistikRFV:s beviljade bostadsbidragöver 1997t.o.m. mars
visar hushåll757 har för avsikt använda outnyttjat underskottatt att
från tidigare år till sammanlagt belopp 22 892 kr.751 Dettaett av
påverkar bostadsbidragskostnaden med drygt miljoner4 kronor.

Avsättning till pensionegen

Arbetsmarknadens har träffat överenskommelserparter om pen-
sionsförmåner för anställda allmänna pensionsplaner. Dengenom
s.k. ITP-planen har blivit och normgivande för arbetsmark-antagen
naden. Sådana avtalspensioner kan till anställda i fåmansaktie-ges
bolag. egenföretagareFör får i stället avsättning för pensions-göras
försäkring eller pensionssparkonto.

Fysiska driver näringsverksamhet i form enskildpersoner som av
firma eller handelsbolag har vid beskattningen avdragrätt göraatt
i näringsverksamheten för pensionsförsäkringspremier och föregna
inbetalning pensionssparkonto. Avdraget i inkomst-eget görs
slaget näringsverksamhet. Avdraget får inte överstiga summan av
det avdragsberättigade underlaget i näringsverksamheten inkomsten
före bl.a. avsättning för egenavgifter och avdrag för pension,egen
inkomsten tjänst bortsett från vissa intäkter enligt bestämmel-av
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fåmansföretag och inkomst ombord skattepliktigsamtserna om
enligt sjömansskattelagen.dagpenning

Skattemyndigheten får avdragetOm inte dispens medgetts av
basbelopp dvs. vid taxeringuppgå till högst halvt 1997 års 18 100ett

kr. fråga aktiv näringsverksamhet får avdraget dock överstigaI om
halvt basbelopp enligt följande: det avdragsberättigade25 %ett av

inkomstunderlaget i forvärvskällan till den del underlaget inte över-
stiger gånger basbeloppet underlag20 20 %samt procent av samma
till den del det överstiger inte basbelopp. möjliga20 40 Högstamen
avdrag alltså 344 850 kr.är

Exempel: Näringsidkarens inkomst aktiv näringsverksamhetav
beräknad med beaktande reglerna avsättningsunderlag uppgårav om
till 20 kr. övrigt har denne inga avdragsgrundade inkomster.000 I
Pensionspremie har mederlagts 25 000 kr. Enligt reglerna om av-
dragsrätt vid beskattningen medges avdrag med halvt basbeloppett

med 25 % inkomsten, dvs. med kr18 100 25 % 20 000samt +av av
kr eller sammanlagt 23 100 kr. generella begränsningsregelnDen
innebär dock avdraget aldrig kan överstiga inkomstunderlagetatt

i falldvs. detta 20 000 kr. Avdrag kan sålunda medges med högst
20 kr och avdraget skall000 i sin helhet i inkomstslagetgöras
näringsverksamhet.

det gäller bostadsbidragNär har nyligen införts regel atten om
den bidragsgrundande inkomsten skall ökas med utgift för egen
pension intill halvt basbelopp. betyderDet endast pensions-ett att
avsättningar överstiger halvt basbelopp får reducera denettsom
bidragsgrundande inkomsten. Tillämpat exemplet skulleovan
18 100 kr återläggas till BGI. Vid inkomstberäkningen enligt BTPL

inte någon motsvarande korrigering för utgift till pension.görs egen
RFV:s statistik visar hushållen med inkomst närings-att av av

verksamhet fått bostadsbidrag 1997 3 308t.o.m.som mars uppgav
hushåll de skulle ha utgift för pensionförsäkringspremieatt egen
intill halvt basbelopp till sammanlagt belopp milj.25,4ett ett av ca
kr. Genomsnittsbeloppet 688 kr.7är
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Fåmansaktiebolag3.4.4

Fåmansföretagares inkomster

åmansföretag i skatterättslig mening kan antingen aktiebolagF vara
eller ekonomisk förening. Vid sidan härom finns s.k. fåmansägda
handelsbolag. redogörelse huvudsakligenDenna sikte nå-tar att

belysa vad gäller för den eller delägare få-iär ägaregot ettsom som
mansaktiebolag.

de bidragssammanhangI utredningen har över görsattsom se
ingen särbehandling fåmansföretagares inkomster.av

framgått redovisningenSom under avsnitt Näringsidka-3.4.2av
beskattning gäller dock särskilda Skatteregler fåmansföreta-förres

bl.a. i fråga fåmansföretagets till avdrag för anskaffanderättgare om
egendom, hyra eller ersättning för lokal eller nedskrivningav annan
lånefordran, i den mån beloppmotsvarande i stället skall be-ettav

skattas intäkt tjänst hos företagsledare, delägare eller när-som av
stående.

Särskilda regler gäller också för utdelning och realisationsvinst
aktier och andelar i fåmansföretag. Utgångspunkten för dessa reg-

ler delägare arbetar i fåmansföretaget i princip fåär skallatt en som
lika skatt på sina arbetsinkomster löntagarestor ägar-utansom en
intresse. Utdelning och realisationsvinst aktier i fåmansföretagett
skall således beskattas i inkomstslaget kapital till den del inkomsten
faktiskt kapitalavkastning medan eventuellutgör överskjutande
utdelning beskattas intäkt tjänst. Sådan utdelning enligtsom av som
reglerna skall redovisas intäkt tjänst föranleder inte uttagsom av av
socialavgifter eller särskild löneskatt, och berättigar inte den skatt-
skyldige till grundavdrag.

3 § 12 SIL således fysisk s.k.att ägermom. anger en person som
kvalificerad aktie i fåmansföretag skall utdelning sådanpåett ta upp
aktie intäkt tjänst i stället för intäkt kapital. i de-Utan attsom av av
talj gå vadpå med kvalificerad aktie tillämpas be-som menas
stämmelserna ägande, direkt eller indirekt,en person som genom
har inflytande i bolaget och varit verksam i betydande omfatt-som
ning.

Om utdelning överstiger s.k. gränsbelopp överskjutandeett tas
belopp intäkt tjänst. Gränsbeloppet anskaff-utgörsupp som av av
ningskostnaden för aktien multiplicerad med statslåneräntan med
tillägg fem procentenheter. Om utdelningen visst år understi-ettav
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fårårökas det beloppgränsbeloppet tas somsenare uppsomger
sparad utdelning.motsvarandei månkapitalinkomst

kvalificeraderealisationsvinstgäller beskattningendetNär avav
försäljningfrånfåmansföretag skiljer sig dessaaktier i avannan

realisationsvinstenskattepliktigaviss del denaktier attgenom av
delDärvid skall dentjänst. 50 %redovisas intäktskall avavavsom
sparadkvarståendeöverstigeraktieförsäljningenvinsten vid som

tjänst.intäktutdelning tas avupp som

i aktiebolagför delägareLättnadsregler

och realisa-beskattning utdelningnyligen införts iLättnader har av
lättnadernaBakgrunden tillonoterade företag.på aktier itionsvinst

i mindre företagfrämja investeringarönskemåletär att genomom
kapitalkostnad de kandem för den högrekompensera antasatt som

till företag.ha i förhållande stora
visst beräknaslättnadsregeln innebärs.k.Den ett utrymmeatt

från be-detta undantasoch utdelning inomvarje år, utrymmeatt
förutsättning aktiernaaktieägaren.skattning hos En är ägsatt av en

utdelning ochdödsbo skallfysisk eller ett ta uppperson som
Lättnadsutrymme interealisationsvinst intäkt kapital. somsom av

tillför skattefri utdelning visst år fårutnyttjas ettett sparas senare
kan också utnyttjas aktieägaren vidår. sådantEtt sparat utrymme av

aktier del reali-realisationsvinstbeskattning Dennär avyttras. av
undantas då fråndet sparadesationsvinsten motsvarar utrymmetsom

beskattning.
det enkelbeskattade harBestämmelser för beräkning utrymmetav

de särskilda reglerna för beskattningutformats på sätt somsamma
12-reglerna. utdelningi fåmansföretag, de s.k. Avaktiva ägareav

kapitalinkomstbehandladeaktievinst faller inom detoch ut-som
del undantas från beskattning.enligt 12-reglema skall vissrymmet

motsvarande detenkelbeskattade bestäms påDet sättutrymmet som
12-reglema, dvs.kapitalinkomstbehandlade enligtutrymmet ge-

underlag. Underlagetmultipliceras medräntesats ut-att ettnom en
huvudregeln den skattskyldiges anskaffningskostnadenligtgörs av
företaget. anskaffningskostnadenför aktier i Till får läggas 10 % av

framräknade underlagetlöneutbetalningama i företaget. sålundaDet
multipliceras med statslåneräntan.65 %räntesatsen av

Understiger lättnadsbeloppetutdelning återstående beloppsparas
sparad lättnad. Väljer inte mycket utdelningsåatt ta utman som
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skattefri kan alltså den sparade lättnaden utnyttjas förär senare
utdelning eller vid realisationsvinstbeskattning.

fåmansaktiebolagsägaresHur behandlas inkomster vid
bestämmande bostadsbidrag och BTPav

fåmansföretagarenDriver sin näringsverksamhet i aktiebolagsform
uppbär han/hon normalt lön från sitt företag, dvs. intäktegetm.m.

tjänst. kan också välja ersättning från bolagetFöretagaren att ta utav
i form utdelning eller inkomst behandlas inkomstav annan som som

kapital. framgått de särskildaSom redogörelsen harav av ovan
för fåmansföretagskattereglema huvudsakligen den innebörden att

fåmansföretagarens inkomster skattemässigt fördelas mellan in-
komstslagen tjänst och kapital. Båda inkomstslagen påverkar bo-
stadsbidraget, eftersom omfattarBGI såväl taxerad inkomst tjänstav

Äveninkomst kapital. inkomstberäkning enligt lagensom av om
underhållsstöd grundas på taxering sådana inkomster. Vid beräk-av
ning förhållandet något annorlunda eftersom underlagetBTP ärav
inte grundas faktiska kapitalinkomster.på

överväganden3.4.5

Bostadsbidragsutredningen 95 menade det inte rimligtatt attvar
relativt omfattande möjligheter till resultatreglering inkomstav av
näringsverksamhet skall påverka bedömningen hushållettav om
behöver stöd för klara sina boendekostnader eller inte. Utredning-att

förslag därför i bostadsbidragshänseende neutraliseraattens var av-
sättningar och återföringar periodiseringsfonder bortse frånsamtav
avsättningar till pensionsforsäkring övergår de beloppsom som nor-
malt till pensionsförsäkringar. Utredningen föreslog dockavsätts
inte skulle bortse från expansionsmedel vid beräkningenatt man av
inkomsten, frågan expansionsmedel aktualiserades först iutan om
propositionen och den beslutade lagstiftningen.

det material fått frånAv vi framgår knapptRFV femtedelatt en
näringsidkama de medel till periodi-avsättauppgett att attav avser

seringsfonder. Fonderna befinner sig i uppbyggnads-nämnts ettsom
skede och endast fondertvå års har hunnit fond måsteEnavsättas.
återföras efter fem år. denna fristTrots har många företagare uppgett

de har för avsikt återföra fonder redan i år. Sett fem-att att över en
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besparingar inomårsperiod kostnadsneutralt och någraär systemet
period kan inte förväntas.bostadsbidragssystemet sådan Pe-över en

riodiseringsfonder framgår tidigare redogörelse lik-har storasom av
heter skogskonton och upphovsmannakonton.med t.ex.

det gäller reglerna expansionsmedel har endast 446När nä-om
näringsidkareringsidkare tänkt sådana medel medan 234avsätta

Återföringamaåterföra avsättningar för bidragsåret itänkt 1997. är
beräkning uti-genomsnitt något högre de avsättningama. Enän nya

från siffror minskning bostadsbidragen meddessa innebär en av
drygt milj. kr. Beträffande expansionsmedel kan till skillnadl mot
periodiseringsfonder visserligen besparing, sannoliktreell störreen

bostadsbidragssystemet, detden nämnda uppkomma inomän men
torde inte sig särskilt höga belopp. den ändringDäremotröra gerom

återföringar pensionsförsäkringar gjordes regering ochav av som av
riksdag i förhållande till utredningsförslaget varaktig besparing.en

bidragstagarnaRäknat vad i det preliminära beslutetuppgett
Ävenskulle den sig milj. kr för år behandlingen5 1997.röra om ca

i bostadsbidragslagen tidigare underskott kan förväntasårsav ge en
besparing motsvarande storlek. Visserligen hade endast 757 nä-av
ringsidkare uppgivit de återföra sådana underskottatt attavser men
genomsnittsbeloppet högt, drygt 000 kr.30är

nämnda reglerna administrativtDe resurskrävande. Frånsettär att
det krävs kunskaper hos handläggarna inte bara bidragslag-om
stiftning också skattelagstiñning, föranleder framföralltutan om
omräkningar inkomsten näringsverksamhet förfrågningar frånav av
de förklaringarenskilda och från kassornas tjänstemän hur bi-om
draget beräknats. Problem kan också förutses i dessa hänseenden när
det slutliga bidraget skall fastställas, eftersom näringsidkarna fort-
sättningsvis kan inte bara företagsekonomiskt ochöverväga att
skattemässigt bidragsmässigt planera sina inkomster. Re-ävenutan
sultatet kan bli det företagsekonomiskt klokt får vika föräratt som
det tillfälligt handen" för"pengar i den enskilde.mestsom ger
Många torde ha möjligheter i deklarationen för bidragsåret åter-att
föra tidigare periodiseringsfonder och expansionsmedel,avsatta
vilket visserligen ökar inkomsten vid beskattningen inte vid be-men
räkningen bostadsbidraget. följdSom härav kan bostadsbidra-av en

bli högre vad beräknats preliminärt.änget som
När Bostadsbidragsutredningen 95 föreslog införande av nya reg-

ler för egenföretagare, påtalade utredningen det även väsent-att var
ligt reglerna för hur bidragsgrundandeöver inkomster beräk-att se

för till fåmansbolag.ägarenas
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enskildahar regler justering näringsidkares in-Om om avman
för olikakomst näringsverksamhet avsättningar detärav m.m.,

också bör ha motsvarande regler för bidrags-uppenbart att man
sökande näringsidkare driver sin verksamhet i aktiebolagsform.som

regler för avsättning till återföringaktiebolag gällerFör samma resp.
från periodiseringsfond för enskilda näringsidkare. hellerIntesom
för fåmansalçtiebolagsägare kan någon varaktig besparingseffekt för-

motsvarande regleruppkomma, avseende periodise-väntas om
ringsfonder för enskilda näringsidkare införs för dem. Enligtsom
utredningens uppfattning det redan på grund härav tveksamtär om

skall behålla reglerna periodiseringsfonder och utvidga demman om
till också gälla fåmansaktiebolagsägare. fallså borde ocksåIatt
särregler införas det gäller skogskonton och upphovsmannakon-när

vilka enbart finns för enskilda näringsidkare.ton,
framgått den tidigareSom redogörelsen motsvararav en av-

sättning expansionsmedel för enskild näringsidkare balan-av en
seringar vinstmedel i aktiebolag. aktiebolagEtt går medettav som
vinst kan fondera eller mindre del vinsten i bolaget.störreen av
Vinsten balanseras alltså, och bolaget kan använda den enkelbeskat-
tade vinsten till expansion verksamheten. På tillgångssidan finnsav
då inventarier förvärvats med de fonderade vinstmedlen.t.ex. som
Vinstmedlen kan också användas till höja aktiekapitalet. Omatt
bolaget år går med förlust, leder detta till balanseradeett attsenare
vinstmedel minskar. På för enskilda näringsidkaressättsamma som
avsättning till expansionsmedel, kan det hävdas balanseringatt en

vinstmedel typiskt inte resultatregleringärsett sättutan ett attav en
använda överskottet i verksamheten. inte givetDet aktiebola-är att

vinst i stället för balanseras skulle kunnatha löngets att utges som
till företagaren. viss del hade kanskeEn kunnat utdel-utges som
ning, valde i stället investera vinsten.attmen man

Balanserade vinstmedel i aktiebolag liksom avsättningarett av
expansionsmedel i och för sig låsta i verksamheten, så länge deär
inte återförs. Det förhållandet medel kunnat innebär dockavsättasatt

funnitsdet tillgängligt överskott för fåmansbolagsägaren elleratt ett
näringsidkaren kunnat användas för privat konsumtion. Frånsom
denna synpunkt utredningen reglerna behandlingenattanser om av
expansionsmedel i bostadsbidragslagen i huvudsak invändnings-är
fria. Detta utesluter inte det kan förekomma situationer där låg-att
beskattade avsättningar under några år kan berättigade för attanses
säkra företagets soliditet, i uppbyggnadsskedet företag.t.ex. ettav
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korrige-viddocksvårigheter uppkommeradministrativaNya en
frågaantingen detinkomster,fåmansaktiebolagsägares ärring omav

synnerhetvinstmedel.balanserade Iperiodiseringsfonder eller är
fåmansaktie-fysisk berörs. Förfalletdetta ettän personmer enom
och företaga-mellan aktiebolagetåtskillnadbolag måste göraman

hänsynVidare måsteskattesubjekt.olikaeftersom de taär manren,
kansjälv. delägareföretagaren Enföretagetdelägare itill andra än

arbetar i före-delägarefinansiär, medanhuvudsaki annanenvara
därvid intearbetsinsats.förhållande till sin Detioch får lön ärtaget

eller balanseringperiodiseringsfondtillavsättningsjälvklart att en
företagetför den ihögre lönha föranlettvinstmedel skulle enav

och delägareskorrigering företagaresarbetande delägaren. En av
där både före-omfattande adminstration,skulle krävainkomst en

bolagetsdeklarationeroch andra delägares samttagarens egen
inblandadegranskas. Samtligaoch deklaration måsteårsbokslut

periodiseringsfonder och ba-synpunkter hurkontaktas förmåste
mellan dem.vinstmedel skall fördelaslanserade

för bedöm-få fram underlaginte kunnat någotUtredningen har
i bidragssam-förekommerfámansaktiebolagsägarening somav om

möjlighet ba-utsträckning hari eller högremanhang attsamma
bostads-näringsidkare fårvinstmedel vad enskildalansera än som

därförgäller expansionsmedel.ha det Detbidrag ärnär ensynes
komma stå i rimligadministrationen skullefrågaöppen attom

balansera-besparingar skulle uppkomma,proportion till de omsom
till utdelning. ocksåvinstmedel omfördelades till lön eller Detde är

fördelningsgrunderlagstiftningkomplicerat göraatt som angeren
till de olika omständighetermellan delägare, i vilken hänsyn kan tas

kan föreligga.som
i bidragssammanhanghurUtredningen har också övervägt man

taxerade in-påverkar denbehandla andra avdragskulle kunna som
avskrivningsmöjlig-olikanäringsverksamhet.komsten Främstav

administra-mellan åren.för fördelningar Sammaheter utrymmeger
finns emellertidsvårigheter beskrivitsoch lagtekniskativa som ovan

för avskrivningar.även
näringsverksamhet den inkomst svårastInkomst ärär attsomav

bostadsbidraget bestäms preliminärt.förutse för den enskilde när
fast-inkomsten skall minst lika högRegeln att antasom vara som

visar särskildaställts vid taxeringsbeslut, inte sökandensenaste om
skäl för bidrar till försäkringskassorna kan bestäm-också attannat,

idet preliminära bidraget till lägre belopp vad inkomsternaän enma
vid handen och också taxeringsresultatet vid det slutligaansökan ger

SGI/1997:855
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beslutet. förändringarDe företagits fr.0.m. år 1997 minskarsom
ytterligare förutsebarheten riktigt bidrag betalas Omatt ett ut.av
alltför många avvikelser i förhållande till det preliminära beslutet
finns vid det slutliga beslutet detta ytterligare administratio-tynger
nen.

det gällerNär justering inkomsten för underskott reglernaärav
härom inte Underskotten har också karaktär. Det årnya. en annan
underskottet uppkommer påverkas inte bostadsbidragets storlek av
hur underskottet Antingen det eller litet blirstort är. BGIär stort av
näringsverksamheten densamma, dvs. noll. bidragstagarenHar däre-

under de följande åren överskott verksamheten innebär dettamot av
de ekonomiska ökat. Dessa minskar inteatt påresurserna resurser

grund gamla underskott vid beskattningen tillåts minska in-attav
komsten. kanDäremot naturligtvis gamla underskott i sig påverka
företagets konsolidering. De avvägningar gjort i skattesamman-man
hang inte lika självklara det gäller inkomstprövadeär förmåner.när
Övervägande skäl talar därför för behålla nuvarande regler föratt
behandlingen underskottsavdrag för näringsidkare.av

utredningenNär har undersökt möjligheterna införa någonatt
motsvarande korrigering för tidigare års underskott för fåmansaktie-
bolagsägamas del har det visat sig administrativa svårig-att samma
heter uppkommer beskrivits Det därför svårt för-är attsom ovan.
orda särregler för fåmansaktiebolagsägareäven införsatt i detta hän-
seende.

detNär gäller behandlingen löntagares inkomster jämfört medav
"anställda" fåmansaktiebolagsägares, har utredningen kunnat kon-

utformningen de särskilda skattereglernastatera att för fåmans-av
företag inneburit många de möjligheter till oavsedda skatteför-att av
måner för fåmansföretagaren tidigare fanns har begränsats.som

dettaTrots har fåmansbolagsägare, liksom enskilda näringsid-en
kare, fortfarande ganska möjligheter själv sina in-stora att styra
komster. De särskilda lättnadsreglerna också fåmansak-gör att en

förhållandetiebolagsägare kan gynnad i till löntagare.anses en
Bestämmelserna lättnader i beskattning utdelning utfor-ärom av
made på det utdelning undantas frånsättet skattepliktatt inom de

betyderDet sådan utdelning undantagenattramar ärsom anges. som
från skatteplikt inte tagits under inkomst kapital. Vid be-upp av
räkning den bidragsgrundande inkomsten kommer sådanav en

Äveninkomst inte påverka bidraget. dettaatt emellertidär av
administrativa skäl svårt åtgärda.att
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utjäm-metod kansökt efterhar därförUtredningen annan somen
komplicerar denytterligaredettaskillnadersådana attutanna

hanteringen.administrativa
kanföretagsförmögenhetfunnit beaktandeVi har ettatt varaav

behovet bidrag,rättvisareochskapa bättre mätaresätt att av aven
bostadsbidragreglerna i lagenföljerdet sättän omomavsom

inkomsthöjande ellerbeskattningssammanhangde ikorrigering för
periodiseringsfonder,reglernainkomstsänkande följderna omav

sammanhangetVi har i deträntefördelningexpansionsmedel, etc.
motsvarande korrige-ingenvid beräkningbeaktat BTP görsatt av

enskildastället beaktasnäringsverksamhet.inkomst Iring avav
inkoms-uppskattningenföretagsförmögenhet vidnäringsidkares av

fåmansägtföretagsförmögenhet ibeaktas inteDäremot ettter.
hänförsföreskrifter skall förmögenhetEnligtaktiebolag. RFV:s som
dendeklarationsvärdet 31näringsverksamhet beräknas enligttill

procentuell andel detansökningsåret, ochdecember föreåret en av
avkastning.värdet skall Iförmögenhet tasupptagna somuppsom

okompliceradevi funnit detta relativtöverväganden harvåra att
tillämpas i de båda bostads-modifierad form skulle kunnaisystem

för fåmansaktiebolagen.och dåstödssystemen även
förutsebartmetod blir bostadsbidragets storlekMed sådan meren

beslutet. förmögenhet kan intevid preliminäradet En sättsamma
inkomst planeras bort, den förblir relativt konstant.årlig utansom en

minskar Metoden fördel-Kapitalet ökar åren.än över ettsnarare ger
företagresultat för företagare med nystartadeningspolitiskt bättre

eller har bärkraft.företag som svag
företagsförmögenhet kanprocentuellt beräknad avkastningEn av

näringidkares inkomsttill enskildantingen läggas direkt nä-aven
lön eller bliringsverksamhet fåmansaktiebolagsägarensresp. en

med hushålletsför förmögenhetsprövning tillsammansföremål öv-
administration medundvika ökadriga förmögenhet. För ettatt en

aktiebo-obligatoriskt företagskapital ifritt bottenbelopp för bl.a. ett
beakta företagsför-förordar utredningen detlag, sättet attsenare
företagsförmögen-procentandelmögenhet. Därvid skall avsamma

inkomstunderlaget gäller för privat förmögenhet,heten påverka som
nettoförmögenheten.dvs. %15 av

värderingsregler skulle kunnadet gäller få fram vilkaNär att som
tillämpas, har undersökt gäller i frågautredningen vad som om arvs-
och gåvobeskattning företagsförmögenhet. Vi har då konstateratav

ochföretagsförmögenhet fortfarande omfattas gåvo-att av arvs-
bl.a.beskattning. Lagtekniskt reglerna dock svårtillgängliga,är ge-
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och gåvoskattelagen hänvisar till reglerna för-AGL iattnom arvs-
mögenhetsskattelagen och till och4 § 2 3 4 SFL där detanv.
materiella innehållet i reglerna finns. Hänvisningen lagensavser

intill bidragssammanhanglydelse utgången år 1991. iAttav an-
knyta värderingen företagsfönnögenhet till upphävda bestäm-av
melser har vi dock funnit mindre lämpligt.

Vi har anknyta beaktandet företagsför-även övervägt att av
till värderingsreglema lagenmögenhet i 1993:1536 ränteför-om

delning. enskilda näringsidkare delägareoch i handelsbolagFör
skulle fördelningsunderlaget enligt lagen räntefördelning vidom
beskattning kunna användas för beräkning företagsfömiögen-av
heten. Enskilda näringsidkare och handelsbolagdelägare i skall
redovisa underlag för räntefördelning deklarationer, varföri sina
uppgifter därom finns tillgängliga. Värdet finns angivet på deklara-
tionsblanketten näringsbilagan. Vid beräkning fördelnings-av
underlaget skall skogskonto och upphovsmannakonto tilltas upp
halva beloppet. Fastigheter kan till anskaffningsvärdet mins-tas upp
kat med värdeminskningsavdrag eller liknande avdrag. Alternativt
kan fastigheter förvärvade före år 1991 till visstas procent-upp en

taxeringsvärdet.sats av
syfte skapaI andra företagare likvärdig behand-att gentemoten

ling i bidragssammanhang har vi framgått också funnit attsom ovan
söka uppskattamåste värdet bolagets förmögenhet för denman av

driver sin verksamhet i aktiebolagsform och lägga denna före-som
tagsförmögenhet till den bidragsgrundande inkomsten. Nackdelen
med från räntefördelningsunderlagetutgå sådant inteatt är att ett tas
fram för aktiebolag. aktiebolag harFör tillgång enbart tillman
balansräkningen. och förI sig skulle det möjligt utgå frånattvara
räntefördelningens värderingsregler det gäller värdera vissanär att

i aktiebolagets balansräkning, fastigheter. Eftersom fas-poster t.ex.
tighetsvärdena har justerats ned i räntefördelningsunderlaget, kan

då ifrågasätta omräkning inte borde ske. förenklings-Avman om en
skäl talar mycket för inte räkna vissa i balansräkning-att posterom

Benägenheten fylla i deklarationsbilagan för räntefördelningatten.
också låg. häravPå grund och för i möjligaste mån beräknaär att

företagsförmögenhet oberoende i vilken form verksamhetenav
bedrivs, utredningen inte bör utgå från räntefördel-attanser man
ningsunderlaget vid beräkning förmögenhetsvärden.av

Utredningen har i stället funnit skäl föreslå företagsför-att att
mögenheten huvudregel skall värderas med stöd balansräk-som av
ningen. Fördelen dessa uppgifter alltid tillgängligaär avseendeatt är
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handelsbolagenskilda näringsidkare ochföraktiebolag samt som
årsbokslut.upprättar

redovisas enligtskall tillgångar och skulderbalansräkningenPå
bokföringslagen. Bokföringslagenbestämmelser icivilrättsliga ger

värderingenförsiktighetsprincip vilket innebärföruttryck atten
lågt.ligger relativt

intenäringsidkare och handelsbolagenskilda upprättarFör som
från denföretagsförmögenheten hämtasvärdetårsbokslut kan av

ochdeklarationsblanketten tillgångaruppställning pågörs omsom
uppgifternäringsverksamheten blankett Nl. Dessaskulder i grun-

punkt skiljakan därför någoninkomstbeskattningen ochdas på
bokförings-med stödbalansräkningsig från upprättats avsomen

uppgifterdock för utgå frånförenklingsskäl talarlagen. Starka att
deklarationsblankett,balansräkningenkla hämta,är att resp.som

bristandesådan ordning innebär visst måttetttrots att av neu-en
enskilde civilrättslighindrar dock dentralitet. Inget upprättaratt en

dentill grund för prövningbalansräkning och låter den ligga av
beräknasFöretagsförrnögenheten skallbidragsgrundande inkomsten.
avslutatsbalansräkningen för det räkenskapsårmed stöd somav

under, det kalenderåreller vid brutet räkenskapsårsamtidigt som,
skall värdet beräk-det gäller handelsbolagbidraget Närsom avser.

aktier skall värdet beräknas utifrånutifrån den ägda andelen. Förnas
andel det totalakapital i förhållande till aktiemasbolagets eget av

före-Motsvarande skall gälla andelar i ekonomiskaktiekapitalet.

ning.
Uppgifter företagsförmögenhet finns normalt hos skattemyn-om

till försäkringskassorna.dighetema och kan maskinellt överföras I
fall där skattskyldige inte fyllt i uppgifterde relativt sällsynta den

skattemyndighetema infordrat så-företagsfönnögenhet och inteom
uppgifterna frånförsäkringskassorna begäradana uppgifter, kan

sökanden.
företagsförmögenheterförslag beaktandeUtredningens om av

periodiseringsfonder ochnuvarande reglerinnebär att expan-om
tidigare underskottsavdragsionsmedel kan slopas. börDäremot som

näringsidkare och detta bör gälla såväl i bo-beaktas för enskilda
stadsbidragssystemet i BTP-systemet.som

nuvarande regler till inkoms-Ytterligare återläggs enligtposten
bostadsbidragssystemet, nämligennäringsverksamhet i avsätt-ten av

pensionsförsäkringar intill halvt basbelopp. Bostads-ningar till ett
pensionsförsäk-bidragsutredningen ansåg avsättningar till95 att

till avtalsför-ringar övergick de belopp normalt avsättssomsom
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säkringar för löntagare, i fortsättningen inte borde beaktas vid be-
räkning bidragsgrundande inkomst. Utredningen föreslog därförav

utgifter för pensionsförsäkring basbeloppet25 % skulleöveratt av
påverka den bidragsgrundande inkomsten. Regeringen föreslog
emellertid utgifter för pensionsförsäkringar intill under halvtatt ett

Ändringenbasbelopp skulle påverka bostadsbidraget. motiverades
med begränsningen utformats för så möjligtatt näraatt mot-som

vad gäller för löntagare.svara som
alltså två helt skildaDet för motiveringensynsätt attvar av av-

sättningar skulle återläggas. Bostadsbidragsutredningen utgick95
från de avsättningar arbetsgivare grund avtalsförsäk-görsom av
ringar, detta direkt påverkar den enskildes lön, och ansågutan att att

företagare skulle få motsvarande möjlighet till avsättning tillen pen-
sionsförsäkring, avsättningen skulle påverka BGI. Rege-utan att
ringsförslaget godkändes riksdagen i stället fasta be-togsom av
skattningsreglerna för enskilda individer. kan fåLöntagare avdrag
för privata pensionsförsäkringar, avdraget inte i inkomst-görsmen
slaget tjänst allmänt avdrag inte påverkar BGI. Enutan ettsom som
företagare avdraget i inkomstslaget näringsverksamhet,gör varför
avdraget påverkar BGI. Om avdraget återförs skapas neutralitet
mellan den enskildes tjänsteinkomster och näringsinkomster vid be-
räkning BGI.av

Utredningen har inte för avsikt någon diskussionatt ta upp om
vilken metod den rättvisa. Vi har emellertid haftär vissamestsom
svårigheter tillämpa nuvarande regler fåmansaktiebolagsägareatt

Ävenbåde näringsidkare och löntagare.är arbetsgivarenlbo-som
laget har möjlighet pensionsavsättningar enligtgöra avtalsförsäk-att
ringar också möjlighet enskilda närings-sättattmen samma som
idkare högre pensionsavsättningargöra sådana följerän som av av-

Ägaren/löntagarental. i fåmansaktiebolag kan emellertid självett
också inbetalningar till privata pensionsförsäkringargöra som
han/hon får avdrag för vid beskattningen, detta påverkarett utan att
BGI. När beskattningsreglerna används utgångspunkt, blir densom
logiska slutsatsen inget tillägg till börBGI för fåmans-att göras en
aktiebolagsägare grund de pensionsavsättningar bolagetav som
gjort för hans/hennes räkning.

Reglerna i bostadsbidragssystemet återläggandeom av pen-
sionsavsättningar intill halvt basbelopp bör införas iett BTP-även

Reglerna torde få mycket liten betydelsesystemet. för ålderspen-
sionärer. Däremot medför de administrativa förenklingar för för-
säkringskassoma, eftersom inkomstunderlag kan beräknassamma
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förtidspensionärshushåll med barn berättigat till såväl bo-ärnär ett
stadsbidrag BTP.som

kapitalInkomst3.5 av

skall kapitalinkomster beräknas enligtFörslag: I BTP-systemet
avsnittregler i bostadsbidragssystemet. 3.6 För-Isamma som

föreslår utredningen den schabloniserade beräk-mögenhet att
avkastning förmögenhet inte uppgår tillningen somav av

ensamstående pensionär och vardera förkr för 60 00075 000 en
pensionärsmakar skall slopas.två

kapital i den mening i lagenInkomst 1947:576av som avses om
behandlas olika i bostadsbidragssystemetstatlig inkomstskatt SIL

och Eftersom kapitalinkomsten i bostadsbidrags-BTP-systemet.
anknyter till skattereglernas beräkning inkomst i för-systemet av

utredningenvärvskällan kapital redogör inledningsvis för vilka in-
täkter och avdrag efter skattereformen innefattas i detta be-som
grepp.

3.5.1 Beskattningen kapitalinkomsterav

Till intäkt kapital enligt SIL räknas löpande avkastning, vinsterav
och intäkt härrör från egendom, i den mån intäkten inteannan som

hänföra till näringsverksamhet. Vanligt förekommande intäkterär att
kapital enligt SIL på banktillgodohavanden, obligationerär räntaav

och andra fordringar, utdelning aktier och andelar, statligt ränte-
bidrag för bostadsändamål, lotterivinst inte befriad från kapi-ärsom
talbeskattning, hyresinkomster vid upplåtelse privatbostad ellerav
lös egendom och realisationsvinster vid icke yrkesmässig avyttring

olika tillgångar såsom fastighet, bostadsrätt, aktier, andelar, ford-av
ringar och lös egendom olika slag.annan av

Andra intäkter kapital enligt SIL mindre vanligt före-ärav som
kommande utbetalning till aktieägare vid likvidation eller fusionär

bolag, handpenning behållits då köpeavtal överlåtelseav som om av
fast egendom hävts, ersättning erhållits i samband med utlåningsom

aktier blankningsaffár, skadestånd vid återgång fastighets-av av
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ford-valutakursvinst påoch terminer,vinst optioneröverlåtelse, på
realisationsvinstutländsk valutaskulder iringar och samt som

frånkaraktär och övergårdå egendom byterskattasfrivilligt attav
i näringsverk-kapital till beskattasbeskattas iavyttringvid att

samhet.
taxeringsåretenligt avdragkapital får SILintäktFrån görasav
omkostnaderrealisationsförluster, direktaräntekostnader,för1997

förvaltningskostnader överstigandeförvärvande ochför intäkternas
inkomst kapital. Omefter avdragVad återstårkr.1 000 är avsom

statlig inkomstskatt. Viddetta med % ifinns beskattas 30överskott
skattereduktion statlig ochmedgeskapitalunderskott motav

fastighetsskatt.inkomstskattkommunal samt

realisationsvinsterbeskattningSärskilt3.5.2 avom

fastigheter,vid avyttringAlla realisationsvinster uppstått avsom
Särskilda regler gällereller egendom beskattas.värdepapper annan

underenligt den redogörelse lämnatsför näringsverksamhet som
försäljning beskattasNäringsidkares inkomster.avsnittet Utöver3.4
beskattas vinsterockså inlösen och byte och liknande. Dessutom

utländsk valuta.blankningsaffärer och skulder ioptioner, terminer,
fullt realisa-skattepliktiga realisationsvinster beskattas medanut,

utnyttjas i endast begränsad utsträckning.tionsförluster normalt kan
får de kvittasTill den del realisationsförluster avdragsgillaär

kapital,alla intäkter kapital. Uppkommer nettointäktmot en avav
beskattas den med 30 %.

stället underskott medges skattereduktion medUppkommer i ett
till kr och med överskjutandedetta 100 000 21 %30 % avav upp

belopp.
betalning.sker vid avyttringstidpunkten och inte vidBeskattning

kontantprincipenundantag från den striktaDetta är ett somannars
ränteinkomsterskattskyldighet inträder den daginnebär näratt t.ex.

eller utdelningar blir tillgängliga.
försäljning försedd medHuvudregeln vid värdepapper, ärav som

antal undantag, innebär realisationsvinsten skillnadenutgörett att
mellan vad erhållits för värdepappema efter avdrag för för-som
säljningskostnader och vad det kostat förvärva dem faktiskatt
anskaffningskostnad. frågaEnligt altemativregel får ien man om
marknadsnoterade värdepapper aktier räkna anskaffningsvär-etc.
det till försäljningspriset20 % efter avdrag för kostnader.av
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gäller bl.a. för realisationsvinst vid försäljningSärskilda regler
kvalificerad aktie i fåmansföretag. Syftet med dessa reglers.k. ärav

förhindra inkomster rätteligen arbetsinkomster behand-äratt att som
las kapitalinkomster vid beskattningen. Vad skiljer beskatt-somsom

försäljning sådana aktier i fåmansföretag frånningen vid av annan
delförsäljning aktier viss den skattepliktiga realisa-är att avav
inkomst tjänst.tionsvinsten skall redovisas som av

övrig lös egendom annan lös egendom bostadsrätter ochFör än
bl.a. följande.aktier m.m. gäller

Realisationsvinst skattepliktig innehavstid. Beräkning-är oavsett
utgår från faktiskt erhållet belopp minus anskaffningskostnad ochen

övriga omkostnader provision dyl.. skiljer mellan egendomMano.
innehavd för personligt bruk personligt lösöre och sådan lös egen-

innehaft fördom inte personligt bruk.som man
egendom ägd för personligt bruk finnsFör alternativ regelen

anskaffningskostnaden får bestämmas till för-%25säger attsom av
säljningspriset efter avdrag för försäljningskostnader.

Från vinster egendom innehavd för personligtsumman av av
bruk får avdrag med 50 000 kr.göras

Beträffande privatbostadsfastighet gäller olika regler för beräk-
ningen vinsten. Huvudregeln innebär 50 % framräknadattav av en
vinst skattepliktig. Vinsten beräknas till skillnaden mellan för-är
säljningsintäkten och det s.k. omkostnadsbeloppet anskaffnings-

Över-kostnad och förbättringskostnader beräknade särskilt sätt.
gångsregler innefattande tidigare gällande huvudregel och alternativ-
regler garantiregel det svårt kortfattat beskriva hurgörsamt att
realisationsvinsten träffar fastighetsförsäljning. brukarMan ien
praktiken få räkna på samtliga möjliga alternativ för vilkenatt se
regel fördelaktigast. Möjlighet till uppskov finns. Vinstenärsom
måste då uppgå till kr.50 000 Om uppskovsavdrag får likaettges

avdrag den beräknade vinsten. förutsätter bl.a.göras Dettastort som
vederlaget för den s.k. ersättningsbostaden lika detatt är stort som

för den avyttrade. fall avdragetI ned proportionellt.sättsannat
Särskilda regler gäller för beräkning realisationsvinst vidav

försäljning s.k. ersättningsbostad/fastighet, dvs. denna bostadav om
för vilken erhållit uppskovsavdrag.ersatt en annan man

Vid försäljning bostadsrätt privatbostad finnsärav som en
huvudregel påminner den vid realisationsvinstberäkningsom om av
privatbostadsfastighet. Halva den framräknade vinsten skatteplik-är
tig. Möjlighet till uppskovsavdrag finns också här.
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Avdrag för realisationsförluster medges alla slag intäktermot av
kapital, dock inte för förlusti inkomstslaget uppstått vidsom av-

egendom för personligt Realisationsforlustyttring lös bruk. be-av
räknas för varje "affär" för sig. Förlusten kan utnyttjas endast det år
den uppstår.

Uppkommer underskott i inkomstslaget kapital efter det att rea-
lisationsförluster dragits medges skattereduktion statlig ochmotav

fastighetsskatt.kommunal inkomstskatt samt
läggs realisationsvinster till övrigaSom inkomsterangetts ovan
åskådliggöraskapital. kan enligt följande.Dettaav

kapital:Inkomst av
inkomsträntor m.m.-
inkomst vid uthyrning privatbostadav-
positiv räntefördelning-
avdrag för utgiftsränta m.m.- -
avdrag för forvaltningskostnader överstiger 000 kr1som- -
negativ räntefördelning- -
realisationsvinst-
realisationsförlust, uppskovsavdrag- -

Överskott/Underskott +/-

behandlas3.5.3 Hur inkomst kapital vidav
bestämmande bostadsbidrag och BTPav

Utgångspunkten vid beräkning inkomstunderlag För bostads-av
bidrag taxerade inkomster kapital enligt SIL förär av samma
kalenderår bostadsbidraget Till den bidragsgrundandesom avser.
inkomsten kapital läggs dels sökandens kapitalinkomst, delsav
hemmavarande barns inkomst kapital överstiger kr.l 000av som
Inkomsten kapital skall dock korrigeras. Den bidragsgrundandeav
inkomsten skall således ökas med belopp varmed inkomst kapitalav
har minskats avdrag. Tre undantag från sådan ökninggenom en
finns dock. förstaDet realisationsvinst har minskats medär när
realisationsförlust uppkommen under beskattningsåret, det andra är

avdrag i form uppskovsavdragnär vid byte bostad medgettsav av
och det tredje avdrag för negativ räntefördelningär när gjorts.
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regeringens proposition 1996/97:l50 föreslås statligtI ränte-att
bidrag för den bostad för vilken bostadsbidrag söks inte skall räknas

i den bidragsgrundande inkomsten. Därmed skulle BGI korrigeras
den skall minskaspå så med belopp varmed inkomst ka-sätt att av

pital har ökats statligtpå grund räntebidrag för den bostad förav
vilken bostadsbidrag söks.

Vid beräkning inkomstunderlaget för skall avkastningBT Pav av
förmögenhet vissa förmögenhetsvärdetutgöra procentsatseranses av
för år räknat. Någon beräkning faktiska inkomster kapital skerav av
således inte endast schabloniserad beräkning förmögen-utan en av
hetsavkastningen.

Avkastningen beräknas till värdet förmögenheten5 % av av per
år. Förmögenhetsavkastningen höjs med 10 % det beloppav som -
efter skulder överstiger kr för60 000 vardera maken och kr75 000-
för ogift pensionär. makar skall värdet förmögenhetsav-Fören av
kastningen för vardera maken hälften deras sammanlagdautgöra av
förmögenhet. Vid beräkning inkomst för två makar iav som pen-
sionshänseende betraktas ogifta rekommenderar för-RFV attsom
mögenhet inte enskild egendom, och avkastning därav, delasärsom
lika mellan makarna. rekommenderarRFV också höjningatt av
förmögenhetsavkastningen efter det förmögenheten har de-görs att
lats, och höjning sker belopppå överstigande kr för75 000att var-
dera maken. ingen vägledning för förmö-BTPL vilkennämnareger
genhet skall beaktas, frånsett värdet sådan privatbostads-attsom av
fastighet eller privatbostad i kommunalskattelagen5 §som avses
och pensionärens permanentbostad inte skall beaktas.utgörsom

Enligt föreskrifterRFV:s ochRFFS 1994:35 1995:24 skall vid
beräkning förmögenhet och avkastning därav beaktas följandeav
tillgångar. och övriga kapitaltillgångar kontanterKontanter utom av-
sedda för hushåll och löpande utgifter skall till värdet dagentas upp
för ansökan.

Tillgångar i bank skall till innestående belopp dagen förtas upp
ansökan.

Obligationer skall till kursvärdet och premieobligationertas upp
Äventill det nominella värdet dagen för ansökan. aktier tilltas upp

värdet dagen för ansökan, inget värde får värdetmen om uppges
beräknas till värdet den första börsdagen i ansökningsmånaden för
börsnoterade aktier köpkursen. Fordringar till värdet dagentas upp
för ansökan. tillgångarFör i ekonomiska föreningar och motsvaran-
de, inte omfattas näringsverksamhet nedan, dessaattsom av anges
skall till värdet dagen för ansökan.tas upp
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övriga tillgångarFör värde handikappanpassat for-större utomav
don och andra hjälpmedel för handikappade saluvärdetattanges
skall tas upp.

Enligt föreskrifterna, punkt Näringsverksamhet, förmö-skall
genhet hänförs till näringsverksamhet beräknas enligt deklara-som
tionsvärdet den december före31 året ansökningsåret.

Avkastningen beräknas enligt föreskrifterna till 5 % deav upp-
värdena. förmögenhetenNär och avkastningen förmögen-tagna av

heten har beräknats enligt skall avdrag för skuld ochgörasovan,
skuldränta. Skuld privatpå bostadsfastighet eller privatbostad som

i får dock inte5 § KL dras från förmögenhet. Vidareavses av anges
skuldränta hänför sig till privat bostadsfastighet elleratt som

privatbostad i inte får5 § KL dras från inkomst.som avses av annan
Övrig skuldränta får endast dras från det inkomstslagav som
skuldräntan hänför sig till och beräknas då till övrig skuld.5 % av

Övriga skulder får enligt föreskrifterna dras med faktiskt be-av
lopp från fönnögenhet. Om den sålunda beräknade nettoförmögen-
heten överstiger den angivna 000 kr75 60 000 kr förgränsen om
vardera maken skall avkastningen förmögenheten höjasav 1lmed 10 %.

överväganden3.5.4

Reglerna i bostadsbidragssystemet och i BTP-systemet fram-är som
går helt olika det gäller behandlingen kapitalinkomster.närovan av
Vid samordning kan tänka sig flera olika alter-systemenen av man
nativ till lösning. Ett alternativ kan använda sig någotderaattvara av

de gällande för eller bostadsbidrag,BTPsystemen ettav annat att
behålla de skiljaktigheter finns samtidigt modifiera avkast-som men
ningsregeln vid BTP.

KBT-utredningen övervägde skulle behålla schablo-om man en
niserad förrnögenhetsavkastning eller låta den faktiska kapitalin-
komsten påverka KBT. schabloniseradeDen förmögenhetsavkast-
ningen skulle utformas så endast beaktade förmögenheteratt man

100 000 kr vid utgångenöver året före det år KBT Fastig-utgavs.av
heter och lösegendom skulle inte räknas förmögenhet.i Med en
sådan schablonisering skulle någon förmögenhetsprövning inte
behöva ske 86 % KBT-tagama. administrationenFör skulleav av
det innebära del utredningar, efterkontrollatt och återkravstoren av
avseende fönnögenhet skulle kunna slopas. Den totala kostnaden för



bostadsstöd 141Samordnat1997:85SOU

milj. kr.till 390beräknas1992kunde årförslagetgenomföraatt
minskasutredningen procentsat-enligt attkundeKostnaden genom

förhögreeller% procentsatsereller 30till 20höjdes attgenomsen
IösöretbortförKostnadentillämpades.inkomster att tahögre ur
kostnadenkr ochmilj.beräknades till 25förmögenhetsberäkningen

milj. kr.tillnäringsfastighet 16inkomstenbortför att ta av
frånutgickkapitalavkastningfaktiskmedAlternativet enen

inkomst-avkastningtaxeradEndast%.avkastning 9beräknad av
kapitalposter,övrigamedananvändas,skulle angavs vararäntor som

skulleförvaltningskostnader inteochrealisationsvinsterskuldräntor,
alls påverkaskulle intestorlekFörmögenhetensinkomsten.påverka

inkomsten.
uteslutasskullerealisationsförlusterochrealisationsvinsterAtt

inkomstbegreppborde hamedutredningenmotiverade ettatt man
medföraskulleAlternativetkraftigt mellan åren.varieradeintesom

det skullesamtidigtemellertidföreslogUtredningen attbesparingar.
Kostnadernasamtliga inkomster.förkrfribelopp 3 000finnas ett

milj. kr.tillberäknades då 200för alternativet
motiverakostnadsskäl svårtdetansågUtredningen attatt varav

milj.de 400eftersomfönnögenhetsaltemativet,genomförandeett av
motsvarande vinst.motiveradesknappastkostadekr detta av en

admini-ivinsterkapitalinkomstfaktiskmed störreAlternativet gav
till barn-bostadsbidragförreglernafördelenochstrationen attgav

förordade där-Utredningensig varandra.närmadeochfamiljer BTP
alternativ.för detta

föreslåförKBT-utredningen har viLiksom stannat att en sam-
kapitalinkomsterför beräkningmed de regleri enlighetordning av

vinsterfinnsbostadsbidragssystemet. Det göraifinns attstorasom
bättrefåkommersamordning. BTP-systemetsådanmed att enen
dettaAdminstrationenmed skattereglerna.överensstämmelse av

in-uppgifterväsentligtdärmedunderlättas attsystem omgenom
maskinellt,kapital kan inhämtasinkomstslagetutgifter iochtäkter

förmö-kontrollmöjlighet vilkabättrefårsamtidigt avensom man
värdepapperbanktillgodohavanden,i formgenhetstillgångar av
möjlighetocksåberäkningfinnas. sådankan En attgerm.m. som

majoriteten BTP-tagarna.förmögenhetsprövningen förhelt slopa av
kapitalbelopppensionärer med lågaupplevsprövningDenna somav

adminstrativt be-försäkringskassomaochonödigt närgången somav
bostadsbidragsreglernakapitalinkomstberäkning enligttungande. En

uppkommerinkonsekvensereliminera sådanakommer också att som
och kapital-näringsinkomsterför näringsidkare i BTP-systemet när
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inkomster synligt eller osynligt i skattemyndigheternas register- -
på grund beskattningsreglema omfördelas mellan de båda in-av
komstslagen.

förhållandenDe gällde KBT-utredningen beräknadenärsom en
genomsnittlig avkastning på 9 % har undergått förändringar.stora
Bankernas inlåningsräntor har sjunkit väsentligt. På mycket låga be-
lopp huvudsakligen används till månatliga levnadsomkostnadersom

ingen alls. På banktillgodohavandenränta under 50 000 kr kanges
få 1-4 % år. Högre avkastningränta kan i regel endastman per upp-

nås på belopp i eller form binds långsiktigt. Mångasom en annan
pensionärer endast har litet sparkapital får därmedettsom genom
schablonen % avkastning5 kapitalet högre avkastning be-av en
räknad, den de faktiskt kan fåän de håller kapitalet tillgängligtnär
för oförutsedda utgifter. Dessutom kan i kapitalet ingå tillgångar,

fritidshus, inte någon faktiskt.ex. avkastning. Utredningenssom ger
förslag, förutsätter bort schablonberäkningenatt förtarsom man
lägre förmögenheter, kommer därför medföra lättnad i in-att en
komstberäkningen för dessa pensionärer. Samtidigt leder förslaget
till kostnadsökning för BTP-systemet. Utredningen återkommeren
nedan under 3.6 Förmögenhet till hur dessa kostnader kan elimine-
ras.

Den ändrade beräkningen avkastning kapital innebär förav av
BTP-systemets del realisationsvinsteräven kommeratt påverkaatt
den bidragsgrundande inkomsten på i bostadsbi-sättsamma som
dragssystemet. detNär gäller realisationsvinster andra tillgångar

fastigheter ochän bostadsrätter vi inte några vägande in-attanser
vändningar kan detta. Försäljning aktiermot och andraresas av
värdepapper innebär i regel del avkastningenävenatt ingår ien av
försäljningen. detNär gäller försäljning fastigheter och bostads-av

kan den invändningenrätter detgöras uppskjuten avkastningäratt
på det kapital lagts i fastigheten under följd år,som ner en av som
vid försäljningen omvandlas till årsinkomst i bidragssamman-en
hang. kanDetta bemötas med realisationsvinsten, beräknadatt enligt
gällande Skatteregler, vid inte alltför kort innehav oftaett utgör
endast mindre del det kapital och därmed de ekonomiskaen av re-

frigörs vid försäljningen. Med hänsyn härtill ochsurser till be-som
hovet minska utgifteratt detstatens rimligt allaav attanser
realisationsvinster med avdrag för realisationsförluster och hän--
synstagande till uppskovsavdrag på i bostadsbi-sättsamma som
dragssystemet skall beaktas vid inkomstprövningen BTP.av-
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Förmögenhet3.6

förmögenhetskall %15 överBTP-systemetFörslag: I av
förkroch 60 000pensionärensamståendekr för00075 var-en

bestämmande in-vidbeaktaspensionärsmakartvådera avav
beräk-schabloniseradeskall denSamtidigtkomstunderlaget.

för-nämndaunder deförmögenheteravkastningningen avav
skallförmögenhet påslopas. Sommögenhetsbeloppen samma

för-skattepliktigaräknas denbostadsbidragssystemetisätt som
privatbostadsfastig-frånbortseendeberäknad medmögenheten

skuldersöks ochbostadsstödetför vilkenbostadsrättellerhet
egendom.i dennasäkerhetmed

föreslagitdessutomutredningenharavsnitt 3.4.5 attUnder
fåmans-ochnäringsidkareenskildaförföretagsfönnögenhet

förmögenheten.till den privataskall läggasaktiebolagsägare

Bakgrund3.6.1

i bostads-förmögenhetbeaktaiflera olikheterråderDet sättet att
medjämfört BTP-systemet.bidragssystemet

förmögenhet räknasbostadsbidraglagen5 §I att somangesom
1947:577enligt lagenförmögenhetenbeskattningsbaraden om

privatbo-bortseende frånberäknad medförmögenhetsskatt,statlig
ochsöksbostadsbidragför vilkeneller bostadsrättstadsfastighet

därvidskallTillägg till BGIegendom.säkerhet i dennaskulder med
överstigerförmögenhetsammanlagdadenmed 15 %göras somav

för barnstiotusental kr. Tilläggtill heltavrundat nedåtkr,100 000
makar.lika mellanskall fördelasförmögenhet

beskattnings-föreliggerdetlagenmotiven tillI ettattanges om
översti-förmögenhetförmögenhetsskatt dvs.statligbeslut omom

detta beslutkr taxeringsåret 1997kr 900 000gande 800 000 är
storlek.förmögenhetensbeskattningsbarafråga denbindande i om

förmögenhetsskattstatligdet reglerna i lagenandra fallI är om
till det be-skall bestämmasoch förmögenhetengäller,SFL som

taxeringsbeslutblivit innehållet ilopp skulle ha ettett omsom
fattas.sådant hade

regeringens förslagmaj beslutatRiksdagen har i 1997 att anta
förmögenhetsskattelagstiftning1996/97:l17 tilli proposition ny
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bet.1996/97:SkU 20, rskr. 1996/97:252. Riksdagen har samtidigt
fattat beslut följdändring i lagen bostadsbidrag. Reglernaom en om
i den lagen statlig förmögenhetsskatt vad skatte-ärnya om om som
pliktig förmögenhet och hur denna skall värderas blir därvid av-
görande för beräkningen förmögenhet vid beräkning bostads-av av
bidrag fr.o.m. januari 1998.

Vid bestämmande bostadsbidrag skall förmögenheten enligtav
förarbetena prop. 1995/96: 186 50 beräknas med hänsyn till för-s.
hållandena vid kalenderårets utgång. Det innebär sökandeatt en som
i början kalenderår uppskattat sin förmögenhetett för lågt ärav
skyldig anmäla fönnögenhetsökningen till försäkringskassan.att

BTPL har annorlunda utformning lagen bostadsbidrag.änen om
Med årsinkomst i lagen den inkomst, för år räknat, någonavses som
kan komma erhålla under tiden.att Prövningenantas närmsta kan
därvid bestämning inkomster och förmögenhet da-anses avse en av

för ansökan. Till skillnad från lagen bostadsbidrag, där BGIgen om
inkomst tjänstutgör och näringsverksamhet enligtsumman av av

kommunalskattelagen och inkomst kapital enligt SIL med vissaav
justeringar jämte tillägg för bl.a. procentuell andel förmögen-en av
het, BTPL dels vilka inkomster inte skall räknas i års-anger som
inkomsten, dels "avkastning förmögenhet" skallatt utgöraav anses
vissa förmögenhetsvärdet förprocentsatser år räknat. Dessa ärav
5 % förmögenhetsvärdet. Vid förmögenhet överstigande 00075av
kr höjs procenttalet med 10 %. Lagen ingen vägledningnärmareger
för vilken förmögenhet skall beaktas frånsett regelnsom attom
värdet sådan privatbostadsfastighet eller privatbostadav som avses
i 5 § kommunalskattelagen och pensionärensutgör permanent-som
bostad inte skall beaktas.

RFV har i sina föreskrifter RF F S 1994:35 och 1995:24 angett
vilka tillgångar skall beaktas och värderas vid beräkningsom av
förmögenhet och avkastning vid beräkning BTP. I avsnitt 3.5.3av

behandlasHur inkomst kapital vid bestämmande bostadsbi-av av
drag och lämnasBTP redogörelse för innehållet i dessa föreskrif-en
ter.

denI mån det sålunda i BTPL och föreskrifterRF Vzs före-
kommer avvikelser förmögenhetsskattelagstiftningensmot regler,
beaktas förutom den skillnad råder i fråga gränsbeloppsom om-
och förmögenhet skall räknas förmögenhet olikavems som -

isätt vid bostadsbidrag ochsystemen BTP.
Beträffande bostadsbidragen kan hävda förmögenhet tillattman
del beaktas dubbelt inkomst kapital enligten att SIL,genom av
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läggsbankmedelpåräntaavkastninginnefattarbl.a.vilken m.m.,
förmögenhetendelschablonberäknadjämtetill BGI att aven

Å andra sidantill.också läggsbankmedelinkluderande m.m.samma
påverkainteavkastningnågon attintetillgångarkommer gersom

förmögenhetsammanlagda över-hushålletsförränbostadsbidraget
kr.000stiger 100

förmögenhetsbeaktandet ärhävdakanBeträffande BTP attman
detundervaddelberäkningfråga rymsannarssomavenavenom

vissaavkastningnämligenkapital,inkomstslagetskattemässiga av
meningkapital i deninkomsterandraegendomsslag. Men somav

nuvarande inkomst-medtordeskattereformenefteri SILavses
årsinkomstenschablonberäknadei deningåi BTPLbegrepp av

i be-liggerinkomsterdenågraBlandförmögenhet. numerasomav
"avkastningsregeln"ochkapital enligt SILinkomst somgreppet av

följande:träffa kantordeinte nämnasdocki BTPL

bolag.fusionellerlikvidationvidaktieägaretillUtbetalning av-
privatbostad.uthyrningErsättning vid av-

uthyrning båtegendom t.ex.lösuthyrningvidErsättning avav-
eller husvagn.

bostadsändamål.förräntebidragStatligt-
kapitalbeskattning.befriad fråninteLotterivinst ärsom-

fastighet,avyttringyrkesmässigvid ickeRealisationsvinst av-
egendom.lösochfordringarandelar,aktier,bostadsrätt, annan

fastöverlåtelseköpeavtalbehållits dåHandpenning avomsom-
egendom hävts.

blank-aktierutlåningmedsambanderhållits iErsättning avsom-
ningsaffár.

fastighetsöverlåtelse.Skadestånd vid återgång av-
terminer.ochoptionerVinst på-

valuta.utländskskulder iochfordringarValutakursvinst-
byteregendomdåskattasfrivilligtRealisationsvinst avsom-

tillkapitalbeskattas iavyttringvidfrånoch övergårkaraktär att
näringsverksamhet.beskattas iatt

beräkning BTPvidligger iskillnaddenFörutom att avmansom
avkastningschablonberäknadmedkapitalinkomsterersätter aven

bostadsbidrag bådeberäkningvidförmögenhet medan taravman
förmögenheten, kandelschabloniseradochavkastningfaktisk aven

vilken för-i frågaföreligger skillnaderdetkonstatera att omman
storlekförmögenhetensdet varpåbeaktas ochmögenhet sättsom
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skall uppskattas värderingsreglema. En väsentlig skillnad är att
vid beräkning BTP räknar med företagsformögenhet för-man av

mögenhet i näringsverksamhet vilket, bostadsbidragslagensgenom
hänvisning till förmögenhetsskattelagstiftningen, inte automatiskt

med vid bestämmandetas bostadsbidrag. När förmögenhetspröv-av
ningen återinfördes för bostadsbidrag till barnfamiljer valde attman
anknyta förmögenhetsprövningen till reglerna i lagen statligom
förmögenhetsskatt. innebarDetta både tillgångar och skulderatt i
rörelsedrivande fåmansföretag uteslöts. företagsförmögenhetFör
gäller sedan taxeringsåret 1992 tillgångar och skulder iatt närings-
verksamhet hänförlig tillär verksamhet kapital- elleränsom annan
fastighetsförvaltning inte skattepliktigaär avdragsgilla. För-resp.
mögenhet nedlagd i näringsverksamhet rörelse och jord-som avser
bruksfastighet i den betydelse begreppen hade intill den julilsom
1990 skattefri.är Regeringen fann prop. 1995/96:86 30 dettaatts.
förhållande gjorde det svårt beakta dessa tillgångaratt och skulder
vid förmögenhetsprövningen. Oavsett vilken lösning skullesom
sökas skulle handläggningen enligt regeringens bedömning bli be-
tungande. Regeringen ansåg därför det åtminstone tills vidareatt
fick detta slags tillgångaraccepteras och skulderatt inte omfattades

fönnögenhetsprövningen. Regeringen anmärkte därvidav deatt
däremot kunde beaktas vid tillämpning den s.k. generalklausulenav
i 27 § lagen 1993:737 bostadsbidrag.om

En skillnad mellan beakta förmögenhetsättet vidannan att
beräkning BTP vid beräkning bostadsbidrag följerav resp. attav av
fönnögenhetsskattelagstiftningen, till vilken lagen bostadsbidragom
anknyter, bortsett från företagsförmögenhet har väsentligt vidareett
förmögenhetsbegrepp, vad kanän utläsa RFV:s föreskrifterman av

BTP.om

3.6.2 F genhetsskattelagstittningenönnö

Lagen 1947:577 statlig förmögenhetsskatt SFLom

SFL upphävdär skall enligt Övergångsbestämmelser tillämpasmen
1997 års taxering.t.o.m. Gränsen för skatteplikt vid 1997 års taxe-

ring har höjts från 800 000 kr till 900 000 kr för fysisk döds-person,
bo, utländska bolag och vissa familjestiftelser. Skattesatsen uppgår



147bostadsstödSamordnat1997:85SOU

promille1,5skatt utskattskyldigaövrigatill %. För tas1,5 en
kr.000överstiger 25förmögenhet somen

dennedfårförmögenhetsskatt sättasochinkomstskattStatligt om
överstiger spärr-förmögenhetsskatten ettochsammanlagda inkomst-

för-beskattningsbarajusteradedentill 60 %uppgårbelopp avsom
kapital.inkomstenochvärvsinkomsten av

före-vissadödsbonochfysiska samtSkattskyldiga är personer
flertalet eko-ochaktiebolagSvenskastiftelser.samfund ochningar,

eftersomförmögenhetsskatt,frånbefriadeföreningarnomiska är
dockbolagUtländska ärhosbeskattasandelar ägarna.aktier och

skattskyldiga.
skattskyl-denmellanskillnadenförmögenhetSkattepliktig är

skulder.ochtillgångardiges
uppräkning.uttömmandeitillgångarSkattepliktiga enanges

skattefria.uppräkningeniingår ärinteTillgångar som
tillgångarradsyfteförtydligandeividarelagen somI enanges

skattepliktiga.inte är
ochtillgångarslagsför olikafinnsvärderingsreglerSärskilda

skulder.

förmögenhetsskattstatlig1997:000Lagen om

förslagregeringensantagitnyligenriksdagenharframgåttSom ovan
förstatillämpasReglerna kommerfönnögenhetsskattelag. atttill ny

förmögenhetsskattproportionelltaxering. En1998 årsvidgången
för-fysiskapåfortsättningeni utkommer att tas personersäven

döds-i förgällerfribelopp. Detsammaöverstigermögenhet ettsoml
förskattefria gränsenDenjuridiskavissa andraochbon personer.

l liggakommerSkattesatsen000 kr. attförblir 900fysiska personer
%.kvar på 1,5

iförmögenhetsskattelagstiftningeninnebär denkorthetI nya
följande.övrigt

utvidg-skatteplikt. Enfrånkapital undantasarbetandekallatSå
kapitaltill sådantreglernuvarande attskerning gentemot genom

aktierfastighetsförvaltning äritillgångar samthänförs somäven
kvarstår skatte-huvuddelägareO-listoma. FörochOTC-noterade

förUndantagA-lista.börsensaktiernoteringvidfriheten av
m.fl.livräntorpensioner,förförrnögenhetsbeskattning ävengörs

lösöreskyddsnätet. Inresocialadetdeltillgångar är somavensom
beskattning.frånocksåundantasbrukpersonligtförinnehas
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Värderingen de skattepliktiga tillgångarna skall huvud-av som
regel ske till marknadsvärdet. Hänsyn inte längre tilltas eventuell
latent skatteskuld kan hänförlig till olika slags tillgångar.som anses
Aktier på A-listan m.fl. aktieliknande tillgångar därför tilltas upp
noterade värden.

Sambeskattning såväl makar föräldrar och barn blir kvarav som
liksom regel begränsar skatteuttaget i vissa fall.en som

Skatteplikts- och värderingsreglema enligt den förmögen-nya
hetsskattelagstiftningen i korthet följande.är

Tillgångar:

Tillgångar huvudregeltas till marknadsvärdet. Pengarsom ochupp
liknade betalningsmedel sammanlagt understiger 25 000 krsom är

1skattefria. Kontobehållning till kapitalbelopptas inklusiveupp ränta
för beskattningsåret.

Inre lösöre, dvs. föremål finns inom hemmets väggar,som som
innehas för personligt bruk skattefritt.är Inre lösöre intesom
innehas för personligt bruk beskattas i princip fullt Renodladeut.
kapitalplaceringar skattepliktigaär till sitt fulla värde. Egendom som

lösöreutgör såsom bilar,yttre husvagnar, båtar och liknande
dyrbarare förmögenhetsobjekt skattepliktigaär tillgångar. frågaI om

lösöre föryttre personligt bruk gäller dock skattefrihet detom
enskilda föremålets värde understiger 10 000 kr. Härutöver gäller
skattefrihet för Veteranbilar och lösöre deponeratär påsom museum
och liknande inrättningar.

Aktier inregistreradeär börsens A-listasom med undantagär,
för huvuddelägares aktier, skattepliktiga. Sådana aktier skall tas upp
till noterade värden.

Aktier på OTC- ellernoteras O-listan hänförligasom tillanses
arbetande kapital i näringsverksamhet och inte skattepliktiga.är

Övriga marknadsnoterade tillgångar aktier, dvs.än obligationer,
optioner, terminer, andelar i värdepappersfonder skatteplik-ärm.m.,
tiga och till det vidtas beskattningsåretupp noterade värdet,senast
i förekommande fall ökat med upplupen avkastning.

Onoterade aktier, dvs. aktier inte marknadsmässigt,omsättssom
i principär skattepliktiga. Normalt saknar de dock förmögen-sett

hetsskatterättsligt värde. Detta följdär reglerna skattefritten av om
företagskapital. Vid värdering onoterade aktier beaktas endastav
tillgångar och skulder i näringsverksamhet kapitalförvalt-som avser
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vid direktskattepliktignäringsfastighet ärinnehavellerning somav
fårjordbrukellerrörelsedriverenbartbolagAktier iägande. som

förmögenhetsvärde.således inget
behandlasföreningarekonomiskaochhandelsbolagiAndelar

aktier.onoteradesätt somsamma
denvärdetill motsvararBostadsrätter egnaetttas somupp

förmögenhet.behållnaföreningensandel ilägenhetens
denoch förtaxeringsvärdettillSverigeiFastighet somtas upp

byggnad.taxeringsvärdetdeldeninnehar avsertomträtt somaven
marknadsvärdet.till %75utlandetiFastighet tas avupp

medlöperoch räntamarknadsnoteradinteFordran är somsom
förfallenförtillägg ränta.medbeloppnominellatill sitttas upp

betydligtavvikermedfordringaroch räntafordringarRäntelösa som
detnuvärdesitttill attskallmarknadsräntanfrån tas genomupp

marknadsränta,tillhänsynmedräknasbeloppetnominella om
belopptill detfordranOsäkerlöptid.och tasavtalad somränta upp

betalt.bliförväntaskan
grunderförsäkringstekniskatill sittLivförsäkringar tas upp

andelupplupenberäknadförmed tilläggåterköpsvärdeberäknade
Enligtåterbäring.allokeradöverskottlivförsäkringsrörelsensi

för vissaskattefrihetiskall regler SFLÖvergångsbestämmelser om
tillämpas.alltjämtlivförsäkringar

skulder iochtillgångargällerföretagsförmögenhet attFör
verksamhettill änhänförlignäringsverksamhet är annansom

avdragsgilla. Förmö-skattepliktigaintekapitalförvaltning är resp.
jord-ochrörelsenäringsverksamhetinedlagdgenhet avsersom

juliintill den 1hadebegreppenbetydelsei denbruksfastighet som
aktiervärderingensinpåverkar iskattefri. ävenDetta tur1990 avär

näringsverksam-sådanbedriverjuridiskaiandelaroch personer som
aktier.onoteradehet se omovan

Skulder:

förrnögenhetsskattelagstiftningen är attenligt denHuvudregeln nya
beräkningvidtillgångarnavärdetfrånskall drasalla skulder avav

försedddockHuvudregelnfönnögenheten. ärskattepliktigadenav
avdragsgilla,skulder intefallmångaundantag. Iantal ärmed ett

Med hän-skattefria.tillgångartillhänförliga ärdedärför äratt som
grundsinskuldsättningen harsammanhangdettaiförlig attmenas

Skulder iegendomen. nä-förbättringelleranskaffandei annanav
för-vidbeaktasskall intekapitalförvaltningringsverksamhet än
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mögenhetsberäkningen. Avdragsrätt föreligger dock för skuld hän-
förlig till näringsfastighet skattepliktig. Avdragsrättär förelig-som

inte heller för skuld hänförlig till aktie undantagen frånärger som
skatteplikt eller för skuld hänförlig till lösöre sådant slagärsom av

den undantagen från skatteplikt.äratt Skatter regleras isom upp-
bördslagen avdragsgillaär skuld sedan de debiterats.som

Skulder värderas på motsvarande fordringar.sätt Löpersom en
skuld med betydligtränta understiger marknadsräntan, ochsom
utgår efter fasträntan skulden dockräntesats, med sitttasen upp
nominella belopp med tillägg för förfallen ränta, räntesatsenom var
marknadsmässig skulden uppkom.när

överväganden3.6.3

Man har under lång tid beaktat hushålls förmögenhet vidett
prövning bostadsstöd. Redan i 1946 års lag folkpensioneringav om
gjordes det kommunala bostadstilläggets storlek beroende denav
pensionsberättigades och dennes makes/makas förmögenhet. Efter

reglernamönster för inkomstprövning kommunala bostads-av av
tillägg kom förmögenhet införas vid bostadsstödatt även tillsenare
barnfamiljer.

Förmögenhet i sig tillgångär hushållet kan utnyttja fören som
sin försörjning och livsföring i övrigt och avspeglar hushållets egen
ekonomiska bärkraft. Vid prövning hushålls behov stödett ärav av
det därför väsentligt finna rättvisandeatt metod uppskatta dessatten
förmögenhet.

I Socialdepartementets undersökning pensionärerna och denom
ekonomiska krisen Välfardsprojektet, Kunskap-Fakta beskrivs de
ekonomiska villkoren för pensionärerna jämfört med andra befolk-
ningsgrupper. I undersökningen redovisas också den ekonomiska

för hushållen fönnögenhetsinnehav innebär.ettresurs som
Av redovisningen framgår flera tidigare studier haratt visat att

ålderspensionärer i medeltal har fönnögenhetsinnehav i nivåärsom
med, eller något högre den övriga befolkningens.än Stora förmö-
genhetsinnehav finns hos i den medelåldernövre medanpersoner
många i åldrar har skuldsättning främst för nyinköpta husyngre en
och studiemedel överstiger tillgångarna. Ett frånsom mönster
tidigare studier bekräftats undersökningen sambandetsom ärav att
mellan inkomststandard och förmögenhetens storlek inte entydigt.är
Bland pensionärer med låg disponibel inkomst deär egna
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demhosgenomsnittligenförmögenhetsinnehaven större än som
ekonomiskainkomstfördelningen. Debit ibefinner sig en upp

inkomststandar-vad dendärför ofta uppmättaänstörreärresurserna
den indikerar.

andraliksompensionärerkan konstateraUtredningen att grupper
ekonomiskagrund denuppoffringarfåtti samhället har göra av

minskadegenerellt handlatdel har detpensionäremaskrisen. För om
Även inompensionsutbetalningar. BTP-pensionsuppräkningar och

delmindregenerellt,gjortsbesparingarhar attsystemet engenom
harDäremotbostadskostnaden BTP.tidigare ersättsän genomav
intefritidsfastigheterformformögenhetsinnehav ihögre änannan

debesparingar ibidra till någrabehövt trots attsystemet,nya
för hushållet.ekonomiskotvivelaktigt utgör stor resursen

vid sidanrimligtvi detbakgrunddennaMot att omanser
den nuvarandekapital behållainkomstberäkningen pro-avav

krförmögenheter 75 000avkastningför15 %, övercentsatsen, av
eliminera denkan vi delsvardera. Därigenommakar kr60 000

faktiska kapitalinkomsterförslagföljer vårtkostnad attav omsom
avkast-schabloniserade beräkningenvarvid denskall beräknas, av

förmögenhetsbeloppennämndaförmögenheter under dening av
Vilketfå besparing inomskall slopas, dels BTP-systemet. genom-en

för pensionärer,skärpning får vi föreslårslag den ävensomsom
förmögenhetsprövningha på-fortsättningsvis kommer att somen

den enskildes förmö-inkomstberäkning, beror på hurverkar deras
avkastning förmögenhetengenhet och vilkenär sammansatt, ger.

fritidshus,Förmögenhetsdelar inte någon avkastning, t.ex.som ger
påverkas inte schablonberäkning 15 %lösöre attyttre m.m. av en

behålls.
för förmögenhetstill-de tänkbara effekternaillustreraFör att

beräknatvi nedanstående tabellavkastning har igångar ensom ger
för högrekapital under kr till ochgenomsnittsränta på 50 000 2 %

högre avkast-bindas för längre tid och därmedkapital kan gesom
reglerförhållande till dagensning genomsnittsränta %.5 I geren

detta följande resultat.
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Förmögenhet Nuvarande regler Vårt förslag

25 000 kr kr1 250 kr500
50 000 kr kr2 500 kr1 000

kr75 000 3 kr750 2 250 kr
kr100 000 kr7 500 kr7 250

125 000 kr kr11250 kr12 250
150 000 kr kr15 000 kr17 250

avsnittI 3.4.5 har utredningen föreslagit företagsförmögenhetatt
skall läggas till den privata förmögenheten. heller för-Inte denna
mögenhet någon kapitalavkastning. Visserligen kangenererar en
positiv räntefördelning ha skett påverkar intäkterna kapital,som av

denna neutraliseras motsvarande avdrag från in-ettmen genom
komsten näringsverksamhet.av

För BTP-systemets del innebär förslaget företagsförmö-attom
genhet skall läggas till den privata förmögenheten företags-ävenatt
förmögenhet i fåmansaktiebolag kommer påverka inkomstunder-att
laget, den sammanlagda förmögenhetennär överstiger förgränserna
schablonberäkningen.

frågaI förmögenhet företagsförmögenhet haränom annan ut-
redningen bedömt sådan skall beaktas den skattepliktiga för-att som
mögenheten enligt fömiögenhetsskattelagstiftningen dvs. i enlighet
med de regler finns i bostadsbidragslagen. Förmögenheten skallsom

beräknas med bortseende från permantbostaden och skuldersom nu
med säkerhet i denna egendom. Som framgått har riksdagen nyligen
beslutat förrnögenhetsskattelagstiftning. den kort-Avom en ny
fattade redovisning vi lämnat denna framgår det, förutomattom
företagsfönnögenhet, finns flera fönnögenhetstillgångar undan-som
tagits från skatteplikt såsom visst lösöre och aktier pånoterassom
OTC- eller O-listoma. frågaEn därvid väckts i utredningen ärsom

sådana förmögenhetstillgångaräven borde direkt påverka in-om
Ävenkomstprövningen bidrag. sådan förmögenhet i sig ärav en

tillgång avspeglar hushållets ekonomiska bärkraft. Utredning-som
uppfattning dock anknytningär till de skatterättsligaattens en

reglerna bör eftersträvas. Annars skulle omfattande regleringen av
förmögenhet med särskilda värderingsregler och lagdefmitioner
skilda från dem inom förmögenhetsskattelagstiftningen få gälla
inom bidragssystemen. Svåra avgränsningsfrågor och tillämpnings-
problem skulle kunna uppstå ytterligare tyngde administratio-som

Visserligen kan det hävdas bidragssökande skulle kunnanen. att en
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förmögenhetsskattepliktigintefönnögenhetstillgångarha större av
vid bidrags-beaktasinte skulle kommadärmedoch attnatur som

finns det dock ingetbedömningEnligt utredningensprövningen.
beaktatssåvida den intefönnögenhet,hindrar sådanatt somsom

stöd den s.kbeaktas medföretagsförmögenhet,bidragstagarens av
finns i bostadsbidragssystemet. Somredangeneralklausulen som

föreslår utredningenGeneralklausuli avsnitt 3.8redovisas att en
införs i BTP-systemet.generalklausulsådan även

fönnögenheten nedåt tillavrundasbostadsbidragssystemet när-I
intemotsvarande avrundningmedan någontiotusental kronor,maste

avrundningsregel bostads-iMotivet för dennaisker BTP-systemet.
regeln minskar1995/96: 186enligtbidragssystemet är att an-prop.

ändringaravstämningen grundden slutligajusteringar vidtalet av
och kalen-tidpunkten för ansökanskett mellani förmögenheten som

derârets utgång.
innebära kost-skulleregel i BTP-systemetmotsvarandeEn en
Vi har därför intemed miljoner kronor.för 40nadsökning BTP ca

för de båda bostads-avrundningsregelföreslagit någon gemensam
stöden.

Övriga inkomster3.7

samordnas i enlighet med reglernaInkomstunderlagenFörslag:
bostadsbidrag.i lagen om

Bakgrund3.7.1

olikaredogörelsen för behandlingenframgått den tidigareSom avav
till skattereglema.reglerna BGI iinkomstslag anknyter stortom

näringsverksamhet enligttjänst ochSålunda beaktas inkomst av
statligkapital enligt lagenkommunalskattelagen och inkomst omav

till skatte-förmögenhet knyter ocksåinkomstskatt. Beaktandet av an
till den bi-andra inkomster skall läggasrättsliga regler. Men även

inkomst,närvarande gällerdragsgrundande inkomsten. För att
inklusive kostförmån, beskattades enligt lagen 1958:295 omsom

bidragsgrundande inkomsten. Sjömans-sjömansskatt, skall öka den
ochupphävas vid utgången år 1997skattelagen skall dock av
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beskattningen sjömän bosatta i Sverige skall fr.0.m.ärav som
beskattningsåret ske enligt i1998 reglerna kommunalskattelagen
1928:370 och lagen statlig1947:576 inkomstskatt. Utom-om
lands bosatta sjömän kommer bli beskattade enligt lagenatt

särskild inkomstskatt för1991:586 utomlands bosatta. Följd-om
ändringar har beslutas varigenom bl.a. första punkten lagen4 §

bostadsbidrag1993:737 beloppet bidragsgrun-attom som anger
dande inkomst skall ökas med inkomst enligt lagen sjömansskattom

Ändringenbort. trädaskall i kraft den januari med denl 1998tas
Övergångsbestämmelsen äldre föreskrifter fortfarande skall gällaatt

frågai sjömansskatt tid före utgången år 1997.om som avser av
Till BGI skall också läggas inkomst på grund bestäm-som av

melserna i § första stycket f eller avtal undvikande54 KL om av
dubbelbeskattning inte ingår i inkomst näringsverksamhet, tjänstav
eller kapital. Inkomster bl.a. avlöningärsom avses m.m. som er-
hållits under vistelse utomlands.

Vidare skall studiemedel formi studiebidrag och skattefriaav
stipendier 3 000 kr månad läggas till BGI.över per

övriga inkomsterDessa skall läggas till skall hänförasBGIsom
till det kalenderår de skulle ha förts till inkomsterna varitsom om
skattepliktiga.

Inkomstunderlaget vid i principBTP alla inkomster,utgörs av
skattepliktiga liksom icke skattepliktiga, pensionär kan hasom en
vid sidan folkpension och pensionstillskott och/eller tilläggspen-av
sion till belopp oreducerat pensionstillskott. I 5 §ett motsvararsom
lagen bostadstillägg till pensionärer vad inte skallom anges som
räknas årsinkomst. Uttryckligt undantag bl.a. för studie-görssom
medel enligt studiestödslagen. Studiemedel består studiebidragav
och studielån. Som framgått läggs studiebidrag till BGI vid bo-ovan
stadsbidrag. frågaI stipendier vid årsinkomstberäkningengörsom
enligt ingetBTPL undantag.

överväganden3.7.2

Vår uppfattning enhetliga regler bör gälla för behand-är ävenatt
lingen s.k. övriga inkomster. Inkomstbegreppet enligt lagenav om
bostadsbidrag med uppräkning vad ingår i BGI har denen av som
fördelen jämfört med det enligt denBTPL enskilde lättare kanatt

inkomst påverkar bidraget eller inte.avgöra Med anknytning-om en
till skattereglema och de få övriga inkomster skall läggas tillen som
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också det för försäkringskassorna kon-BGI torde lättare attvara
trollera riktigheten lämnade uppgifter inkomster vid ansökanav om

bostadsbidrag jämfört med ansökan Enligt vårBTP.om en om
uppfattning talar övervägande skäl för övriga inkomster samord-att

på så det nuvarande inkomstunderlaget enligt lagensätt attnas om
bostadsbidrag får ligga förebild vid inkomst-samordningsom en av
begreppen.

Generalklausul3.8

s.k. generalklausulFörslag: En motsvarande den i bostads-
bidragssystemet, skall förhindra bidrag utbetalas tillattsom

grund framförnågon på allt ekonomiskasom av resurser uppen-
bart inte har något behov bidrag, skall införas i BTP-ävenav
systemet.

3.8.1 Bakgrund

Enligt den s.k. generalklausulen i 27 § lagen bostadsbidrag fårom
försäkringskassan efter särskild utredning avslå ansökanen om
bostadsbidrag, dra eller bidragetned det uppenbartsätta är attom
sökanden grund hushållets inkomst- eller förmögenhetsförhål-av
landen eller något förhållande inte behöver det bostadsbidragannat

kan beräknas enligt lagen. sådant beslut fårEtt fattas utansom
hinder viss inkomst eller förmögenhet inte skall räknas iattav
den bidragsgrundande inkomsten. Beslut med stöd generalklau-av
sulen skall enligt lagen fattas socialförsäkringsnämnd.av

Generalklausulen sini nuvarande lydelse infördes den l juli 1993
och skulle tillämpas i fråga bidrag fr.o.m den januari1 1994. Avom
specialmotiveringen 1992/932174prop. framgår67 bestäm-atts.

Ävenmelsen äldre regler i 1988 års lag bostadsbidrag.motsvarar om
tidigare författningar bostadsbidrag innehöll bestämmelser medom
liknande innehåll. Enligt förordningen 1987:818 bostadsbidragom
till barnfamiljer fick ansökan avslås eller bidrag bestämmasetten
till lägre belopp det uppenbart bidragssökanden inteattom var
behövde det bostadsbidrag kunde beräknas.som
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Enligt förarbetena bör generalklausulen exempelvis kunna tilläm-
realisationsvinst frigörabidragstagare kunnatnär genom enpas en

framstår behovbetydande kapital det uppenbartgör attattsom som
föreligger, eller det i fall klartbostadsbidrag inte när annatav

har betydande kapital till sitt förfogande eller harframgår någonatt
taxeradmateriell levnadsstandard, låg eller ringamycket hög trots

inkomst.
fönnögenhetsprövningen återinfördes för bostadsbidrag tillNär

tillbarnfamiljer valde anknyta förmögenhetsprövningenattman
lagen statlig förmögenhetsskatt. innebarskattereglema i Detta attom
och skulder i rörelsedrivande fåmansföretag uteslöts.både tillgångar

anmärkte i det sammanhanget l995/96:86 30Regeringen prop. s.
företagsfönnögenhet kunde beaktas vid tillämpning den s.k.att av

generalklausulen i lagen bostadsbidrag.27 § 1993:737 om
finns ingen motsvarighet till generalklausulen i lagenI BTPL om

bostadsbidrag.

Överväganden3.8.2

för bostadsbidrag och bl.a.Gemensamt BTP prövningär att en
utifrån aktuella förhållanden skall ske, varvid hushållets eko-egna
nomiska betala bostadskostnaden skall beaktas. måttDeattresurser

i de olika bostadsbidragssystemen förvalt få uppfattningattman en
hushållets förmåga själv klara sin livsföring har kommitatt attom

knytas till inkomstbegrepp skilda slag.av
utredningens direktiv särskiltI det viktigt utformaäratt attanges

reglerna för inkomstberäkning så de försäkrade får bidragatt ett
avspeglar de bakomliggande motiven till respektive stöd-sätt som

form. Samtidigt bör reglerna också konstruerade så riskernaattvara
för otillbörligt utnyttjande minimeras.ett systemenav

Utredningens uppfattning bidrag bör utgå efter så rättvisaär att
grunder möjligt där bidragssökandes ekonomiska förhållandensom
beaktas likvärdigt Emellertid kan situationer finnasett sett. som
objektivt utvisar den enskilde framförgrund allt ekonomis-att av
ka uppenbart inte har något egentligt behov bidrag.resurser av
Sådana situationer behöver inte alltid fångatsha de reglerupp av

gäller för vilka inkomster skall beaktas vid behovs-som som
prövningen stöd. för sådanaAtt speciella situationer kunnaettav
tillämpa generalklausul rimligt. förhållandetDetär atten en gene-
ralklausul inte särskild utredning kan tillämpas förgrundutan som
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bidragsansökan elleravslag på bidrag ned, isättsett att etten ger
för tillämpningen.sig uttryck restriktivitet i ytterligare garantiEnen

för generalklausul inte skall tillämpas mycketatt utan noggranten
övervägande finns den nuvarandei regeln kravet på beslutattgenom
enligt paragrafen måste fattas socialförsäkringsnämnd.av

Utredningen föreslår därför s.k. generalklausulatt motsva-en
rande den i bostadsbidragssystemet skall införas i BTP-systemet.
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frågor4 Vissa avseende
bostadsstöden

4.1 Inledning

När utredningen analyserat olika bidrags- och socialförsäkringsför-
måner för hur långt reglerna kan samordnas, har vi ocksåatt se
fastnat för vissa regler borde analyseras ochnärmareansettsom

borde kunna bidrag till de besparingar vi skallettsom ge som
föreslå. Vi har då bl.a. funnit reglerna beräkning bostads-att om av
kostnad i BTP-systemet inte helt konsekventa. särskildaDe reglerär

gäller för beräkning för förtidspensionärerBTP har vi ocksåsom av
analyserat fördelningspolitiskt perspektiv. Som utgångspunktettur
för den analysen har räknat vilka beloppsenare som en
förtidspensionär med endast ATP och förtidspensionär ocksåen som
har arbetsskadelivränta har kvar för sina levnadskostnader, nären
skatt och allmänna egenavgifter erlagts och bidrag utbetalats. Detta
har vi jämfört med vad i arbete eller sjukskrivenär ären person som
har kvar för sina levnadskostnader, skatt och allmännanär egen-
avgifter erlagts.

4.2 Pensionärens del bostadskostnadenav

Förslag: Lagstiftningen förtydligas så det klart framgåratt att
pensionär delar bostadnär med någon inte berättigadären som

till skallBTP endast den del bostadskostnaden hänförav som
sig till pensionären grunda till BTP.rätt
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Bakgrund4.2.1

bostads-för del pensionärensskall BTPEnligt 2 § BTPL svara av
bl.a.1993/942173 42uttalar häromkostnad. Regeringen prop. s.

uppgiftbostadstilläggets intedelsi paragrafen är attattatt anges
bostadstilläggetbostadskostnaden, delstäcka hela attatt om-avser

boendeformer.fatta alla
förbesluta grunderbemyndigatRegeringen har RFV att om

ochbostadsbidragbåde i frågabostadskostnadberäkning omav
för sökandeföreskrifter 1993:8 skallRFFSEnligt RFV:sBTP. en

beräknade bostadskostna-bostad med någon dendelarBTP somav
boende i bosta-proportionellt mellan antaletfördelasden personer

Fördelning bostadskostnadenför vissa bam.den med undantag av
enligt andelsberäkning. Varje bo-bostaden skerde boende ipå en

förälderbostadskostnaden.andelar Enende påförs därvid två somav
får studiehjälpunder 18 år eller barnsammanbor med barn ett som

fåsjälvförsörjande kanstudiebidrag och inteeller förlängt ärsom
väsentligtandel sådant barn.tillgodoräkna sig ytterligare Etten per

andelsberäkningen återfinns i 28 RFFSfrån regeln §undantag om
bostadskostnad förskall dockEnligt den bestämmelsen1993:8. som

pensionsförmån be-make/maka inte hargift sökande, somvarsen
bostadskostnad.rättigar till bostadstillägg, räknas makarnas Sam-

skall årsinkomstenenligt i fråga makartidigt gäller 5 § BTPL att om
sammanlagdaberäknas hälften derasför dem utgöra avenvar av

årsinkomst.

Överväganden4.2.2

bostaduppfattning i de fall pensionär delarUtredningens är att en
följaktligeninte pensionär och intemed make/maka ärärsomen

ochdelas mellan dembör bostadskostnadenberättigad till BTP,
bostadskostnaden hänför sig till pensionärenendast den del somav

förfarande blir också konsekventtill sådantbör grunda BTP. Etträtt
påförsendast hälften makarnas inkomstbakgrundsett mot attav av

föreslår lagändring pensionärenpensionären. Utredningen så atten
i sin andelberörda fallen endast kan få förhållande tilli de BTP av

bostadskostnaden.
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ekonomiFörtidspensionärernas4.3

arbetsskadelivräntautbetalningenFörslag: När är sam-av en
utbetaldaförtidspension skall denmed utbetalningenordnad av

kom-särskilda grundavdraget i 48 §livräntedelen reducera det
munalskattelagen.

Bakgrund4.3.1

inte folkpension inklusive pensions-Vid beräkning räknasBTPav
tillskott i ârsinkomsten.

belopp erhålla krogift ålderspensionär kan i 1997 års 34 151En
kr i pensionstillskott, tillhopafolkpension och högst 19 744i

inkomstunderlaget. Motsvarande beloppinte påverkar53 895 kr som
kr i folkpension och högstför ogift förtidspensionär 32 017ären

tillhopa kr. de fall redu-kr i pensionstillskott, 71 682 I ATP39 665
i "fri-pensionstillskottet räknas motsvarande del ATPcerat av

kr. Inkomster dessa beloppbeloppen" 71 68253 895 överom resp.
inkomstenreducerar med inte överstiger ochBTP 40 % ett ettom

Inkomstdelar och halvt basbelopp redu-halvt basbelopp. över ett ett
Fribeloppen och reduceringen medför förmedBTP 45 %. attcerar

möjlighetenålderspensionären upphör erhålla vidBTPatt en sam-
kr förårsinkomst 146 000 och förtidspensionärenmanlagd om ca

kr.vid sammanlagd årsinkomst 164 000en om ca
denna skillnad vid beräkningen för ålders-Vid sidan BTPom av

särskild be-och förtidspensionärer, finns ipensionärer BTPL en
förtidspension. Bestämmel-stämmelse för den uppbär partiellsom
skall bortses från beloppinnebär vid inkomstberäkningen ettattsen

skillnaden mellan för den försäkrade beräknata ettmotsvararsom
däremot svarande pensions-belopp hel förtidspension jämteav

förekommande fall beräknat med beaktandetillskott, beloppet i av
bestämmelserna i kap. och b den utgående förtidspen-17 2 § AFL
sionen jämte pensionstillskott, denna bestämmelse infördesNär

förarbetena den innebär for-i prop. 1976/77:44 tvåatt attangavs
tidspensionärer med totala inkomst, dvs. folk-samma summan av
pension och sidoinkomster, kommer få lika kommunala bo-att stora
stadstillägg, dem förtidspension.har partielloavsett om en av

Utredningen har hänsyn till de regler gäller förmed som numera
inkomstbeskattning och allmännaBTP, egenavgifter gjortuttag av

6 SOU1997:85
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beräkning vilken levnadsnivå olika förtidspensionärer iharen av
förhållande till i arbete eller långtidssjukskrivna.är ärpersoner som
Vi har då frånutgått grundar sig på medelårsin-ATP tänktatt en
komst kr, och de160 000 inte har pension har sådanattom som en
inkomst arbete eller har motsvarande SGI. vi valt in-Attav en
komsten 160 kr beror den000 den genomsnittligaatt motsvarar

Vi har inte beaktatSGI:n. eventuella pensionsinkomster i form av
avtalspensioner det gäller de partiella förtidspensionäremaNärm.m.
har vi antagit dessa har inkomst arbete i förhållande tillatt en av
restarbetsförmågan.

Folkpension, statlig skatt och allmänna egenavgifter beräknadeär
enligt års regler. beräknad1997 Kommunalskatten efterär nuvaran-
de genomsnittliga kommunalskattesats särskilda31,66 % och detom
grundavdraget för pensionärer enligt års med1997 taxering stor-
leken på grundavdraget uppräknat till 1997 års basbelopp minskat
enligt kap. tredje stycket1 6 § Vi har ocksåAF L. antagit att perso-

ensamstående barn och har bostadskostnad/årshyraär utannen om
kr, dvs. högsta48 000 godtagbara bostadskostnad för beräkning av

BTP.
i fulltPersonen arbete har hyra, skatt och allmännaär närsom

egenavgifter betalda 4 900 kr månad kvar disponera förär attca per
övriga levnadskostnader. Personen helt sjukskriven har medärsom
ersättningsnivån kvar75 % 2 800 kr månad ochca per personen som

helt förtidspensionerad kr4 600 månad. beviljatsär Denca per som
1/4 förtidspension har kvar 4 kr300 månad, den beviljatsca per som
l/2 förtidspension kr och4 600 den beviljats 3/4 förtidspen-ca som
sion 4 900 kr. Som jämförelse kan förtidspensio-nämnas attca en en

ATP och sidoinkomster harnär 4 600 kr kvarmånadutan attca per
disponera till övriga levnadsomkostnader.

framgårSom har förtidspensionären med 3/4 förtidspensionovan
lika mycket, 4 900 kr månad, kvar disponera denattca per som som

i fullt arbete. försiktighetStor måste dock iakttasär vid sådanen
jämförelse, eftersom det i de allra flesta fall torde svårt iattvara
dagens arbetsmarknadsläge erhålla arbete i bibehållet lönelägeett

restarbetsförmågan endast 25 fullnär % arbetsförmåga. Skulleär av
förtidspensionären inte lyckas få arbete sjunker det disponiblaett
beloppet till 4 100 kr.

Den slutsats i övrigt kan dras ovanstående utfall i olikasom av
situationer det inte reglerna iär BTP-systemetatt är utan snarare
reglerna för skatteuttag och i synnerhet allmänna egenavgifter som
ändrat relationerna vad ekonomin mellan dem i arbete,äravser som
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betalar till skill-pensionärer. pensionärlångtidssjukskrivna eller En
inte all-eller-är långtidssjukskrivenfrån den i arbetenad ärsom

skatteför-också särskildaegenavgifter sin pension och harmänna
effekten den hardenfår i våra exempelmåner. Detta att somovan

levnadsnivå denarbetsinkomst harl/4 pension och 3/4 änsämreen
eller hel pensionoch halv arbetsinkomsthar halv pension utansom

l/4 pension har högreden hararbetsinkomst, trots att en sam-som
hel pension ochden har halv ellermanlagd inkomst än trots attsom

i detsamma.deras fribelopp BTP-systemet är
jämfört ekonomin förUtredningen har också en person som

med förtidspension ocharbetsskadelivränta samordninguppbär utan
med förtidspension. Vi hararbetsskadelivränta helt samordnad även

kr. Vidlönebortfall 160 000då förutsatt livräntan ersätter ettatt
förtids-skulle livräntetagareantaganden utansom ovan ensamma

månad kvar till sina levnadskostnaderpension ha belopp persamma
liv-fullt arbete eller 900 kr månad. Närden i 4är persom casom

samordnad med utbetalningen förtids-ränteutbetalningen är av
särskilt grundav-ändras den ekonomiska bildenpension attgenom

allmän egenavgift intedrag medges vid beskattningen, tas ut
tillämpligt.pensionsdelen och BTP-systemet är

arbetsskadelivränta samordnas med hel förtidspensionhelNär
blir det disponibla beloppet 600 kr månad, 3/4 arbets-5 närca per

med 3/4 förtidspension kr,skadelivränta samordnas 8005 närca
halv samordnas med halv förtidspensionarbetsskadelivränta ca

kr l/4 arbetsskadelivränta samordnas med l/4 förtids-600 och5 när
olikapension kr. dessa fall fribelopp och inkomster5 100 I ärca

desamma vid beviljande omvända fördelnings-BTP,av men samma
profil uppkommer vid förtidspensioner kombineras medsom som
arbete. knappast förenligt arbetslinjen inom socialför-medDetta är
säkringen.

arbetsskadelivränta skall kompensera den arbetsskadade förEn
inkomstbortfall föranleds Avsikten dendet skadan. är attsom av

försäkrades levnadsstandard skall bevaras fullt Huvudregeln ärut.
livräntan beräknas efter den den arbetsskadade har ellerSGIatt

skulle ha haft försäkringskassan till samtliga omständighe-käntom
vid frånden tidpunkt vilken livräntan Beräkningen avvikerter utges.

emellertid från SGI-beräkningen kap. såtillvidai 2 § AFL också3 att
andra skattepliktiga förmåner beaktas. Med inkomstän pengar av
anställning likställs kostnadsersättning inte enligt 10 §som upp-
bördslagen undantas vid beräkningen preliminär skatt. Semester-av
lön och semesterersättning skall medräknas den begränsningutan
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enligt Inkomst skattepliktiga förmånergäller för AFL.SGI avsom
föreskrivet för beräkningskall värderas det sätt är pen-som av

enligtsionsgrundande inkomst AFL.
arbetsskadelivräntor standardsäkras de medVid fastställande av

till beslutsdatum. Därefter anknyts livräntor-löneutvecklingen fram
beräkningartill basbeloppet enligt kap. 6 särskilda1 § AFL. Dena

tredje stycke berör inte utbetal-skall enligt lagrummetsgörassom
ningen arbetsskadelivräntorna.av

arbetsskadelivräntan bruttoersättningEftersom är ersättsen
inkomstbortfallet med belopp arbetsinkomsten föresamma som

egenavgifter.debitering skatt och allmänna Skatt och allmännaav
egenavgifter beräknas därefter för vanligpå sättsamma som
arbetsinkomst.

fall livräntetagaren samtidigtde berättigad till folkpensionI är
eller tilläggspension i form förtidspension med anledning denav av
inkomstförlust har föranlett livräntan, samordnas den fastställdasom
beräknade livräntan med förtidspensionen så den utbetala-sätt att
de pensionen minskar utbetalningen livräntan.av

pensionsutbetalningarna f.n. minskasNär till 98 %attsom avse
pensionsbeloppet berör detta inte livräntetagare, eftersom detav en
den faktiskt utbetalade pensionen minskar livräntan. Liv-är som

kompenseras då höjd utbetald livränta.räntetagaren Mangenom
håller fastalltså vid principen det fastställdadet basbelopps-äratt
anknutna livräntebeloppet kompensationen för inkomst-utgörsom
förlusten.

Överväganden4.3.2

Enligt de tilläggsdirektiven skall utredningen föreslåsenaste
besparingar med ytterligare 120 milj. kr för fullfölja kon-netto att
solideringsprogrammet.

ovanstående redovisning framgårAv förtidspensionärer haratt
jämfört med den arbetande befolkningen relativt god ekonomisken

situation, andra inkomster folkpension och finns.ATPoavsett änom
arbetsskadelivräntaNär samordnad med förtidspension blirären en

den ekonomiska situationen bättre enbart arbetsska-avsevärt än när
delivränta eller den arbetsskadade i arbete.när Detutges ärvar
därför naturligt förstai hand söka efter besparing dettapåatt en
område.
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i skatte-,till handsliggerslutsats ärDen närmast att mansom
inklu-hela livräntanbör behandlabidragssammanhangavgifts- och

för lön.ersättningmed pensionsamordnasden delsive somsom
fullständig analyskunnat någonhar dock inteUtredningen göra

vadindividernaför de enskildaeffekternasamladede avserav
alltid skullei sin helhetlivräntomaochavgifter, skatter BTP om

Livräntormed pension.samordningmed lön,likställas utgesoavsett
ochålderspensionärertillförtidspensionärertillförutom även

inkomstlägenmycket lågaefterlevandepensionärer. I utgör pen-
sammanlagdaandel detbetydligtsionsutbetalningen större aven

exempel bygger på.inkomstnivå vårtdenlivräntebeloppet än som
procentuellthurberoendeocksåeffekter uppkommerOlika
pensionsför-partiellamed hela ellerkombineraslivräntorberäknade

ochålderspensionärerarbetsskadelivräntor tillEffekternamåner.
också ifrågor liggeranalys. Dessaefterlevande kräver egenen

grundlig analysbordeuppdrag.utanför vårt Däremothuvudsak en
utredningenantingen inomförhållandena kunna göras omav

eller1997:9,arbetsförmåga dir.långvarigt nedsattvidersättning
avi-arbetsskadeförsäkringenmed deni samband översyn somav

SocialförsäkringensSamverkan,l996/97:63propositioniserats
administration,ochersättningsnivåer m.m.

dockbesparingsbehov finns detbakgrundMot statens an-av
åtgärdafullständigare utredning kunnatledning innan göras,att, en

arbetsska-överkompensation uppkommerdel den närsomen av
med kan skesamordnade pension.delivräntor Detta attär genom

grundavdragetsärskildareducera detlivräntoma får sättsamma
bort arbetsinkoms-Motivet föroch tjänstepensionenATP att tasom

grundavdragetdåvarandereduceringen såväl KBTfrånter somav
stimulera till arbete. Dettamarginaleffekterminskadeatt genomvar

varaktigtersättningar förgällerrelevans detmotiv saknar när ett
enskildeför denuppkommerinkomstbortfall. effektDen ärsom

reducerarpensionsinkomstereffekten olikadensamma attsom av
minskasgrundavdragetdvs.särskilda grundavdraget,det ävenatt

med livräntebeloppet.65 % av
arbetsinkomsterredogörelser reducerarframgår tidigareSom av

Ändringen tillkom besparings-julifr.o.m. den 1995.åter BTP 1 av
skäl

grund-för det särskildaföreslår således reglernaUtredningen att
förtidspension och arbets-för den samtidigt uppbäravdraget som

skulleenlighet med det anförda. Därigenomskadelivränta ändras i
milj. kr kunnabesparing med 115 göras.nettoen
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4.4 särskilda bidraget iDet

bostadsbidraget

Förslag: Utredningen föreslår möjlighet till inkomstpröv-att en
ning på motsvarande vid inkomstprövningensätt som av
änkepension finnasskall det gäller utbetalningar särskiltnär av
bidrag till uppbär svensk pension bor i annatpersoner som men
EU-land. Förslaget innebär årsinkomsten i huvudsak beräk-att

utifrån de inkomster finns registrerade hos försäkrings-nas som
kassan.

4.4.1 Bakgrund

Utredningen har uppmärksammats de administrativastora
problem i EU-sammanhang inkomstprövningen det särskildasom av
bidraget inom bostadsbidragssystemet medför. bidragDetta inteär
knutet till bostadskostnadema i förhållande till antaletutan utges
barn i familj. Med stöd EU-reglema kan uppbären av en person som
svensk pension i utlandet bli berättigad till inkomstprövat bostads-
bidrag i form särskilt bidrag, eftersom detta liksom pensionav
definieras familjebidrag.ettsom

Ansökningar ärenden rörande socialförsäkringsförmåner förom
bosatta utanför Sverige handläggs i huvudsak utlands-personer av

avdelningen vid försäkringskassan i Stockholms län f.n. betalarsom
1 000 särskilda bidrag till utomlands boendeut tillca personer en

beräknad årlig kostnad 24 milj. kr.av ca
Inkomstprövningsreglema medför betydande problem i utlands-

ärendena. I praktiken det omöjligt inkomstenär stämmaatt motav
taxerad inkomst i land på grund reglerna varierarannat atten av

mellan länderna såväl vad taxeringsperiod till materielltavser som
innehåll. Ett ytterligare problem EU-land kanär haatt ett annat
inkomstprövade barnbidrag lägre nivå och med andra inkomst-
prövningsgränser, varför Sverige sekundärt kan bli skyldigt att
betala särskilt bidrag enligt svenska inkomstprövningsregler.ut
Ärendena särskilt bidrag föranleder mycket utredningsarbete,om
och det finns svårigheter få fram tillförlitligastora uppgifteratt som
kan ligga till grund för beslut preliminärt bidrag.ett om



bostadsstödenavseende 167frågorVissaSOU 1997:85

Överväganden4.4.2

utredningsuppdragetutanförliggerdetUtredningen attattanser
ickegrundkonstruktionbostadsbidragensändringar iföreslå ettav

bostadskostnadsanknutet bidragochbostadskostnadsanknutet ett
harregler.enligt Däremotinkomstprövas ut-gemensammasom

anfört i l996/97:lvad regeringentagit fastaredningen prop.
problemgäller motsvarandedetutgiftsområde 11under när som

inkomstprövninginförandetsamband medförutsetts i avav en
dettaRegeringen har ifolkpensioneringen.änkepensionema från

årsinkom-det rimligtadministrativa skälsammanhang attansettav
registreradeutifrån de inkomster finnsberäknasi huvudsaksten som

tilläggspension, pensionuppgifterförsäkringskassan, dvs.hos om
motsvarandetjänstepension ellerlagstiftning,enligt utländsk

arbetsskadeersättningkollektivavtalföljerersättning samtsom av
möjlighetUtredningen föreslårmotsvarande ersättning.eller att en

skall finnas det gällermotsvarandetill inkomstprövning på sätt när
uppbär svensksärskilt bidrag tillutbetalningar somav personer

i EU-land.pension bor annatmen
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Underhållsstöd5

underhålls-inkomstprövningenregelmässigaFörslag: Den av
får iFörsäkringskassanslopas.inkomsterbarnetsstöd mot

underhållsstödet, i deellermöjlighetstället sättavägraatt ner
ellerinkomst-grund sinabarnet påuppenbartfall det är att av

underhållsstöd.behöverfönnögenhetsförhållanden inte
beräkninggrund förligger tillinkomstunderlagDet avsom

förreglernaytterligare tillåterbetalningsbeloppet anpassas
liksomkapitalinkomster skallberäkningenbostadsstöd. Vid av

kvittningsgilla reali-tillbostadsstöd hänsynvid beräkning tasav
och avdragbyte bostaduppskovsavdrag vidsationsförluster, av

också någrainnebärräntefördelning. Förslagetnegativför att
näringsverksamhet vadinkomstenjusteringar avser pe-avav

fr.o.m.expansionsmedel inte skallriodiseringsfonder och göras
näringsidkareför såväl enskildainnebär detVidareår 1999. att

företagsförmögenhetenskallfåmansaktiebolagsägareförsom
Därvid skallinkomstunderlaget. 15%påverkanämndafr.o.m. år

kr enligtöverstiger 000företagsförmögenhet 50den somav
till inkomst-fattade taxeringen läggasvid denuppgifter senast

underlaget.

samladskalldirektiven utredningenEnligt översyngöra aven
bidrags-reglerar deförfattningarde olikainkomstbegreppet i som

Ävendirektiven.redogörs for isocialförsäkringsförmåneroch som
återbetalningsskyldigheten enligtinkomstberäkningen den somav

iskall ingåunderhållsstöd baseraslagen översynen.om
möjligtförslag till så långtvidare redovisauppdraget ingårI att

dessainkomst skall beräknas iregler för hur samman-gemensamma
därdirektivenmålsättning bör enligthang. En systemettvara

och de i olikatill fåmansbolaganställda, företagare, ägare somegna
företagare påkombinerar anställning medformer ettatt vara egna
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likvärdigt kan åtnjuta förmånerna och återbetalningsskyl-sätt vara
diga enligt lagen underhållsstöd.om

Allmänna utgångspunkter5.1

Inkomstbegreppet vid beräkning återbetalningsskyldighetav av
underhållsstöd enligt nuvarande regler till delar samordnatär stora
med inkomstbegreppet vid bostadsbidrag. finns såledesDet stora
likheter i fråga uppbyggnaden inkomstunderlagen. Inkomstom av

tjänst och inkomst näringsverksamhet behandlas huvudsak-av av
ligen Vidpå beräkning inkomst kapital skiljer sigsätt.samma av av
dock behandlingen vid beräkning återbetalnings-attgenom man av
skyldighet endast beaktar intäkter kapital dvs. hänsynstagan-utanav
de till några avdrag i inkomstslaget. Olikhetema konstruktioneni

bl.a. den har från realisationsvinst kvittningsbargör att som en
realisationsförlust fårinte detta avdrag beaktat vid beräkning av
återbetalningsskyldighet vid inkomstberäkningen bostadsbi-men av
drag. Eftersom fördelning inkomster skall ske mellan inkomst-av
slagen näringsverksamhet och kapital enligt de skatterättsliga
reglerna negativ räntefördelning leder konstruktionen också tillom

näringsidkares inkomster kan komma värderas högre vidatt atten
Ävenåterbetalning underhållsstöd vid bostadsbidrag. frågaiänav

hur övriga inkomster i form skattefria inkomster och för-om av
mögenhet beaktas skiljer sig reglerna åt. En avgörande skillnad
följer också reglerna preliminära och slutliga bostadsbidragav om
jämfört med inkomstbegreppet vid underhållsstöd, där vidman
beslut återbetalningsbelopp frånutgår fattade taxerings-senastom
beslut. Konstruktionen återbetalningsskyldigheten integör att grun-
das på den enskildes aktuella inkomster.

ytterligareEn skillnad i fråga inkomstunderlaget vid åter-om
betalningsskyldighet enligt lagen underhållsstöd jämfört med detom

Återbetal-vid bostadsbidrag följer regeln i 28 § nämnda lag.av
ningsskyldigheten kan enligt denna regel komma bestämmasatt

skälighetsbedömning, det uppenbart den bi-är attgenom en om
dragsskyldige har törvärvsförmåga väsentligt överstigeren som
inkomsten beräknad enligt övriga regler och denne inte visar god-
tagbar anledning till förvärvsförmågan inte utnyttjas.att
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skall påverkaVilket års inkomst5.2

återbetalningsbeloppet

utformningen lagen underhållsstöd bl.a.Regeringen har vid av om
principiella skillnader mellan förtagit fasta vissa systemet

underhållsstöd för bostadsbidrag. propositionenoch Isystemet om
följande.underhållsstöd l995/96:208 framhöll regeringen bl.a.

för bostadsbidrag regleras förutsättningarna förI systemet
samhället tillinkomstprövning bidrag lämnasettav som av

enskild medan förhållandet det gäller förnär systemetperson,
underhållsstöd det för under-Inärmast är motsatta. systemet
hållsstöd heller sökandens inkomster skalldet inteär som

inteberäknas. Utbetalningen underhållsstöd påverkasav av
bidragsskyldige medverka vid inkomstberäk-den vägrarom

bli få tillförlitliga uppgifter förningen. kan svårtDet att en
preliminär beräkning inkomsten och justeringarna vidav en
slutlig avräkning kan bli många och dennaDet ärstora. mot
bakgrund inte motiverat för närvarande samordna inkomst-att

respektiveprövningen i omfattning vadstörre änsystemav
föreslås.som

lämnas efterUnderhållsstöd skriftlig ansökan boföräldern hosav
försäkringskassan.den allmänna Ansökan förlängt underhålls-om

stöd skall den studerande. för-När ansökan registrerasgöras av
maskinell förfrågansäkringskassan går till folkbokförings-en

registret. erhålls med uppgift samtliga barn bidrags-Svar som enom
skyldig förälder till. Därefter det fråga till det centralagårär en
skatteregistret för uppgift inkomster för bidragsskyldig och bi-om
dragsberättigade barn. fråga till Centrala studiestöds-gårEn även

studiebidragnämnden CSN för bidragsskyldig uppbärsvar om en
inom studiemedelssystemet. Bidragsskyldig förälder underrättas om

uppgifter. Beslut bevilja underhålls-ansökan och inhämtade attom
stöd och fastställa återbetalningsskyldighet skall delges bidrags-en
skyldig.

återbetalningsskyldighe-valt för bestämningDet system man av
inhämta inkomstuppgiftema maskinellt den bidragsskyl-ten, utanatt

diges medverkan, det inte möjligt för utredningen före-gör attegen
slå samordning mellan bostadsstöden och underhållsstödet detnären
gäller inkomstunderlaget.

samordning skulle dock möjlig, valdeEn ett systemom manvara
för återbetalningsskyldigheten innehöll omvänd presumtionsom en
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i förhållande till i dag vad förmågan återbetala. En bidrags-attavser
skyldig förälder skulle i sådant huvudregel återbetalaett system som
vad faktiskt iutgått underhållstöd, såvida han/hon inte hävdadesom

återbetalningsskyldigheten med hänsyn till inkomstförhållandenaatt
skulle bestämmas till lägre belopp. bidragsskyldig förälderEnett
skulle falli så till försäkringskassan få preliminär uppskatt-ge en
ning sina inkomster för det kalenderår underhållsstödet skallav som

varvid preliminärt beslut återbetalningsskyldighetenutges, ett om
skulle få fattas. likhet med vad gäller vidI bostadsbidrag skullesom
slutligt beslut därefter fattas utifrån avstämning frånuppgifteren av
taxeringen inkomster för period.av samma

sådant för återbetalningsskyldigheten,Ett där bidrags-system en
skyldig inte sig skyldig återbetala vadattsom anser vara som
faktiskt utgått i underhållsstöd måste medverka vid inkomst-en
prövning, skulle också kunna möjliggöra förmögenhet kundeatt
beaktas vid bostadsbidrag. Vidare skulle mångasättsamma som
anståndsansökningar kunna undvikas.

sådantOm leder till ökad adminstrativ hanteringett system en
eller kan emellertid först efter utvärdering detavgöras en av
nyligen införda och sådan utvärdering har utredningensystemet, en
inte haft något underlag för genomföra. Utredningen lägger där-att
för framinte något förslag till förändring den tidsmässigaav
bestämningen inkomsten. Vi vill emellertid framhålla detattav nu-
varande kräver inte obetydlig administration. Enligtsystemet en
uppgifter utredningen inhämtat från ansökerRFV många bi-som
dragsskyldiga anstånd med betalningen. beror beräk-Detta attom

återbetalningsbelopp fastställs efter fastställda taxeringnat senast
inte alltid avspeglar den aktuella betalningsförmågan. Anståndsom

kan med hela eller delar beloppet. Resterande läggsdelges av som
skuld och räntebeläggs. Ett beslut anstånd förgäller högst år.ettom
Försäkringskassan frågan efteranstånd reglerprövar om samma som
Kronofogdemyndigheten använder vid beräkning förbehållsbe-av
lopp vid löneutmätning.

Behov5.3 administrativa förändringarav

Underhållsstöd kan lämnas med kr/mån1 173 och barn. Om barnet
har inkomster kr/år48 000 skall stödet minskas medöver 50 % av
överskjutande belopp. Vid fastställande barnets inkomst tillämpasav
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vid fast-beräkningochinkomstbegreppväsentligtallti somsamma
inkomster,Endastförälder.återbetalningsskyldighet förställande av

kr, på-000överstiger 48bidragsskyldig,förberäknade somsom en
återbetalningenvidstorlek. Liksomunderhâllsstödetsverkar dock

grund för inkomstpröv-tillliggertaxeringendet den senasteär som
ningen.

försäkrings-tillansökanskriftligefterUnderhållsstöd lämnas
skallunderhållsstödförlängtAnsökanboföräldemfrånkassan om

nödvändigainnehållaskallAnsökanstuderande.den upp-göras av
försäkrantill stöd ochbarnetsbedömningenför rättlysningar enav

riktiga. Omuppgifternalämnadede ärochheder samvete att
riktighetenskallförsäkran,sådanlämnasjälv kanintesökanden en

för-trovärdigatvå ärintygasupplysningama sompersoneravav
förhållandena.medtrogna

bestämningfrånskillnadtillsåledesförutsätterUnderhållsstöd
bordedet berör. Detfrån denmedverkanåterbetalningsbelopp enav

vidinföraenklaregenerellt systemdärför attsett somsammavara
ochinkomsternaberäkningpreliminärbostadsbidrag med enaven

vidliksomskullesådantavräkning. Genomslutlig systemett man
stöd, eftersombehovetmått påha bättrebostadsbidrag kunna ett av

enligtoch inteinkomsteraktuellagrundasskulledet nu-som
Därvid skulleinkomster.taxeradetidigare årsvarande system

påtalats försituationersådanaundvikaockså kunna ut-somman
arbetsinkomsterkan habidragsåldemiredningen. Barn övre avegna

inte före-underhållsstödegentligt behovstorlek någotsådan att av
tillliggerinkomstertaxeradedetgrundPåligger. äratt somav

sådana barnskommerunderhållsstöd,beräkningenförgrund av
självastödet.alltid påverka Barnarbete inteinkomster att somav

sittfår intestödåretunderinkomstermedförsörja sigkan egna
domstolinkomster. Engrund dessaunderhållsstöd reducerat av
skyldigickeförälderfinnaperiod kunnaförskulle varaensamma
skyldigföräldernskulleSamtidigtför barnet.underhållatt varautge

underhållsstöd. Förhål-återbetala utgivetförsäkringskassantillatt
tagitkan hasextonåringomvända.det Enockså ettlandet kan vara

Året dessförinnanlön.och uppburitarbetatfrån skolan ochsabbatsår
det år barnetUnderinkomster.barnet heltsaknade kanske ar-egna

åretunderhållstöd. Menoreduceratdärförerhåller han/honbetar
tillbakaoch återinkomsterblivit taxerad för sinabarnet ärefter, när

helt ståkan han/hon kommainkomster,skolarbetei utanattutan
underhållsstöd.
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Om underhållsstöd lämnas i form s.k. utfyllnadsbidrag prövasav
behovet både barnets inkomster och denmot s.k. icke-motegna
boföräldems inkomster. falletDetta bl.a. vid s.k. växelvisär boende.
Ansökan i sådant fall boföräldern,görs dvs. den förälderett av av
hos vilken barnet folkbokfört. Den förutsätterär således inte med-
verkan den förälder vilkens inkomster stödet skallmot prövas.av

kanHär därför preliminärsamma resonemang som ovan om en
beräkning och slutlig avräkning återbetalningsbelopp anläggas.av

Enligt uppgifter utredningen fått från RFV medför inkomst-som
prövningen underhållsstöd barnets inkomster besparingmotav en
för samhället understiger miljonl kr år. Regeln leder enligtsom per
vad utredningen erfarit också till ökad administration, står ien som
omvänd proportion till det nämnda beloppet. frågeñlI till RSV skall
bidragsberättigade barn till bidragsskyldiga med. Sammanlagtvara

det sig 300 bam.rör 000över I svarsfil från RSV skall uppgiftom
barnets inkomster redovisas på för bidrags-sättom samma som en

skyldig förälder. skallRFV ha hand barnetstarprogram som om
inkomster för i förekommande fall minskaatt underhållsstödet och

återbetalningsbeloppet.även Kommunicering måste ske med såväl
boföräldern bidragsskyldig förälder. Beslut måste utfärdassom

vid kommunicering.sätt vissaI fall skall försäkrings-samma som
kassan underrättas för manuell handläggning.

Ett administrativt problemannat utredningen uppmärksam-som
på finns vid beräkningen realisationsvinstermats och realisa-av

tionsförluster.
Enligt gällande bestämmelser skall intäkt kapital beaktas vidav

inkomstberäkningen. innebärDet bl.a. hänsyn till realisations-att tas
vinst samtidigt eventuell realisationsförlust eller uppskovs-som
avdrag inte beaktas.

Förfaringssättet leder enligt uppgifter från RFV och RSV till ad-
ministrativa problem. deklarationsblankettenI redovisas realisa-
tionsvinsten efter eventuell kvittningnetto, realisationsförluster.mot
Kvittningen antingen deklarantengörs på särskild underbilagaenav
till deklarationen, eller det gäller värdepappersfonder,när maskinellt

den förenklade deklarationen. Skatteförvaltningen aviserar RFV
uppgift realisationsvinsten dvs. efter gjord kvittning.netto,en om

Detta innebär försäkringskassorna normalt,att så det finnssnart en
realisationsvinst redovisad, kontaktar skattekontoren för under-att
söka det finns realisationsförluster har kvittats denom motsom
aviserade realisationsvinsten, eftersom detta inte framgår avi-av
seringen. Enligt RFV:s och RSV:s sakkunniga i utredningen medför
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förochförsäkringskassornaföradministrativt merarbetedetta ett
fram denmedomfattande merarbetemycketskattekontoren att taett

finns någonundersöka detfördeklarationenfaktiska att rea-om
merarbete följeradministrativaredovisad.lisationsförlust Samma av

beaktas.uppskovsavdragmedgerinte hellerreglerna attatt

överväganden5.4

omfat-helt NågotunderhållsstödssystemetframgåttSom är nytt.
effekterbelysa vilkakunnatmaterialstatistiskttande närmaresom

återbetalningsbeloppberäkningvidberäkna inkomstersättet att av
harförfogande.utredningens Däremottillhaft, har inte stått

administra-deuppmärksammats påframgåttutredningen ovansom
inkomstprövning barnsföljer reglernaproblemtiva avomavsom

kanuppmärksammats detUtredningen harinkomster. även att
för behovsprövning-vid tidpunktendär barnuppstå situationer, som

underhållsstöd, inte kan stödbehoviobjektivt ärsätt somgesaven
in-utifrån tidigare årsreglerna behovsprövningföljd omen av

komster.
underhållsstödframkommit inkomstprövningenVad avomsom

sådanfunnit det tveksamt någoninkomsterbarnets gör attmot om
Tveksamheten blir bak-skall ske.huvud störreän motöver taget

utbetalade underhållsstödmarginella besparingdengrund somav
haft. bedömningenligt uppgifter från RFV Vårinkomstprövningen

barn bör slopas.inkomstprövningen Iden regelmässigaär att av
aktuella in-beakta barnetsmöjlighetstället föreslår vi attatt en

införs med stöd be-förmögenhetsförhållandenochkomst- enav
ellermöjlighetförsäkringskassanstämmelse vägra sättaattsom ger
grunduppenbart barnet påunderhållsstödet de fall deti är att avner

inte behöver det.förmögenhetsförhållandenellersina inkomst-
utredningbehövadärmed endastFörsäkringskassan skulle göra en

det särskilt påkallas. Vidinkomstförhållanden i de fallbarnsav
behöva lämnasökanden endastunderhållsstöd skulleansökan om

har aktuella eller för-inkomstuppgifter i de fall barnetbarnetom
skallEftersom ansökanväntade inkomster avviss storlek. ävenen

han/hon möj-bidragsskyldig förälder, harkommuniceras med en
uppgifter barnets inkomst-kompletterandelighet lämnaatt om

försäk-särskild utredning kanförmögenhetsförhållanden. Efteroch
underhållsstödet skall reducerasringskassan därefter fatta beslut om
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eller ansökan avslås. Vid prövningen underhållsstödet, dåav som
kommer ha sin utgångspunkt i barnets aktuella inkomst- och för-att
mögenhetsförhållanden, kan de inkomster och inkomstgränser som
för nävarande gäller tjäna vägledning.som

När det gäller det inkomstunderlag ligger till grund för be-som
räkning återbetalningsbelopp, föranleder de särskilda reglerav som
finns realisationsvinstberäkningen administrativa problem förom
både skattemyndighetema och försäkringskassorna. grundPå härav

också för få bättre samordning med bostadsstöden före-attmen en
slår utredningen vid inkomstberäkningen skall beaktas kvitt-att
ningsgilla realisationsförluster och uppskovsavdrag vid byte av
bostad enligt de regler finns i bostadsbidragssystemet, ochsom som
vi föreslår också skall införas i BTP-systemet. Med hänsyn till den
uppenbart orättvisa effekt nuvarande regler medför försom en
näringsidkare tvingats till negativ räntefördelning, föreslårsom en
utredningen också avdraget från kapitalinkomster för sådanatt en
räntefördelning skall få beaktas på i bostadsbidrags-sättsamma som

och enligt vårt förslag också i BTP-systemet.systemet,
detNär gäller behandlingen inkomst näringsverksamhetav av

nuvarande regler medöverensstämmer dem finns vid beräk-som
ningen bostadsbidrag. Samordnade regler bör enligt be-vårav
dömning fortsättningsvis gälla. Det innebär några justeringaratt av
inkomsten näringsverksamhet vad periodiseringsfonder ochav avser
expansionsmedel inte skall Vidare innebär det för såvälgöras. att
enskilda näringsidkare för fåmansbolagsägare skall före-som
tagsförmögenheten påverka inkomstunderlaget. Vid återbetalnings-
skyldighet beaktas emellertid endast skattepliktig förmögenhet över
900 kr.000 Företagsförmögenheten bör därför inte läggas samman
med den privata förmögenheten. stället föreslårI vi 15% denatt av
företagsfönnögenhet överstiger kr50 000 enligt uppgifter vidsom
den fattade taxeringen skall läggas direkt till inkomstunderla-senast
get.

Enligt ochRFV:s RSV:s sakkunniga i utredningen skulle en
förändring redan fr.o.m. år 1998 inkomstunderlaget i frågaav om
beaktande företagsförrnögenhet administrativa hinder efter-mötaav

återbetalningsskyldigheten grundar sig uppgifter vid 1997som
års taxering. Utredningen förslår därför företagsförmögenhetatt
skall beaktas först fr.o.m. år 1999 och nuvarande regleratt om
korrigering för periodiseringsfonder och expansionsmedel skall gälla

under år 1998.även
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vissaSamordningseffekter för6

förmånerinkomstprövade

Änkepension6.1

enligt deänkepensionär skall beräknastillBTPFörslag: en
Inkomstprövningen änkepen-föreslår.regler utredningen avnya

vad gäller. Detske oförändratskall i principsionen mot som nu
änkepensioneneventuell reduktionbl.a. vidinnebär att aven

endast änkans in-fortsättningsvis skall beaktasäven egna
komster.

reglerGällandel

efterlevandepension harreglerna föromfattande refonneringEn av
skall tillämpas vidden januari 1990. Reglernagenomförts fr.o.m. 1

reformeradeefter den decemberinträffar 31 1989. Detdödsfall som
till både och kvinnor i formefterlevandestödet till mänutgesvuxna

månader med vissa möjlighe-omställningspension underdels sexav
efterlevandepension.dels särskildförlängning denna tid,tillter av

reglerna efter-till deÖvergångsbestämmelserGenom nya om
äldre bestäm-änkepension enligt delevandepension kommer dock

tidbetalas under långnybeviljas ochmelserna i AFL utatt en
framöver.

infördes den januarifolkpensioneringen 1änkepension frånNär
avskaffa-lagändringar år 1960den inkomstprövad. Genom1948 var

för blev änkorfolkpensionen demdes inkomstprövningen somav
efter den 30juni 1960.

i änkepension 90 %Oreducerad folkpension form utgör avav
Fullt pensionstillskottminskat med tvåbasbeloppet utgesprocent.

basbeloppet minskat med två Utgesmed högst 61,5 % procent.av
reduceras pensionstillskottet.reducerad änkepension även
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För änkepension från folkpensioneringen med stödutgessom av
övergångsbestämmelserna gäller bl.a. följande regler.

till folkpensionRätt i form änkepension har änka,av en som
antingen fyllt år vid36 bortgång och då varit gift medmannens
honom i minst fem år eller har vårdnaden och stadigvarande borom
tillsammans med barn, under år och16 stadigvarandeärsom som
vistades hos makarna eller hos änkan vid tiden för dödsfallet. Med
änkor likställs vissa icke gifta kvinnor varit samboendegrupper som
med den avlidne. Enligt huvudregeln oreducerad folkpensionutges
i form änkepension till änka minst 50 år då avledav som var mannen
eller då vårdade barn under 16 år. I sistnämnda fall utgessom
oreducerad pension i första hand fram till dess barnet fyller 16 år,att

därefter änkan vid denna tidpunktäven uppnått ålder.50 årsmen om
Ävenövriga fallI reducerad pension. änkan uppfyllerutges om nu

nämnda krav för oreducerad folkpension, reduceras folkpensionen
den avlidne inte uppfyllt bosättnings- eller ATP-kravetom mannen

Änkepensionför oreducerad folkpension. i form folkpensionav
till dess änkan fyller 65 år eller dessförinnan får folkpension.utges

Pensionsförmånen upphör dock hon gifter sig eller sammanleverom
med någon hon har varit gift med eller har haft barn med.som

Riksdagen har efter förslag regeringen i budgetpropositionenav
prop. 1996/97:1, bet.1996/97:SfUl och rskr. 1996/97:l26
beslutat folkpension i form änkepension inklusive pensions-att av
tillskott skall inkomstprövad fr.o.m. den 1 april 1997.vara

Inkomstprövningen innebär änkepensionären har BTPatt om
minskas detta först. därefterFörst minskas änkepensionen inklusive
eventuellt pensionstillskott. Den har fårBTP alltså behållasom
pensionen och eventuellt pensionstillskott. Om änkepensionären
däremot har så hög inkomst hon inte kan få minskasBTP,atten
änkepensionen inklusive eventuellt pensionstillskott med 30 % av
den del inkomsten överstiger vad reducerat BTP.av som som

Motiven för vid inkomstprövningen änkepension användaatt av
BTP-reglema bl.a. önskemålet smidig hantering.synes vara om en

Reglerna inkomstprövningen innebär, med 1997 års bas-om
belopp, för änka med oreducerad änkepension och bostads-en en
kostnad på 48 000 kr eller år inkomstprövning sker förstattmer per
då änkans årsinkomst inklusive oreducerad pension överstiger
146 000 kr. Detta den inkomstnivå då inte längreBTPmotsvarar
kan Minskning pensionen skallutges. med 30 % den delgörasav av

årsinkomsten överstiger 146 000 kr. Har änkan inte någotav som
pensionstillskott, har folkpensionen helt reducerats vid års-en
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folkpension fulltförutomkr. änkan000 Harinkomst 250ca
vid årsin-dock helt bortreduceratsdessapensionstillskott har en

Är börjarbostadskostnader lägreänkanskr.komst 325 000caom
reglernasberor pålägre inkomst. Dettainkomstprövningen vid en

beräkningenkoppling till BTP.av
folkpension i formprövningenInkomstunderlaget vid avav

beräknadårsinkomstenväsentligti alltänkepension skall utgöras av
reglerfrån dessaför Vissaregler gäller BTP.enligt de avstegsom

nödvändiga. Sålundabedömtsinkomstunderlag har dock somom
lagen 1976:380enligt 6 kap. 1 §bortses från livräntaskall om ar-

medlivränta bestämseller motsvarandebetsskadeförsäkring som
överstiger det beloppdel livräntanlag, till dentillämpning sagdaav

minskats medinte änkepensionentillskulle ha uppgåttdenna om
ellerför tjänstepensionskall gällaårsinkomst.hänsyn till Detsamma

ochföljer kollektivavtalmotsvarande ersättning ärsomavsom
kontantänkepension och förfolkpension i formsamordnad med av

kontant arbets-lagen 1973:371arbetsmarknadsstöd enligt 24 § om
grundinte föreliggerskall, till BTPmarknadsstöd. Vidare rättom

räknasårsinkomst endasti Sverige,änkan inte bosattäratt somav
pension enligttilläggspension,sådan inkomst utgörs ut-avsom

eller motsvarande ersättningtjänstepensionlagstiftning,ländsk som
motsvarandearbetsskadeersättning ellerkollektivavtalföljer samtav

ersättning.
tidigare gällande inkomstprövningenden sedanfrågaI avom

folkpensionering har i §års lag 16änkepension enligt 1946 om
försäkringinförande lagen allmänangående1962:382lagen av om

inkomstberäkningen skallvidtillägg innebärinförts attett som
privatbostadprivatbostadsfastighet ellerbortses från inkomst somav

pensionä-1928:370kommunalskattelageni § utgör5 somavses
förmögenhet skall värdetberäkningpermanentbostad. Vid avrens

beaktas.eller privatbostad inteprivatbostadsfastighetsådanav

överväganden6.1.2

ifrågavarande änkepensionerinkomstprövningenReglerna avom
införtskraft. Inkomstprövningen sådan harnyligen ihar trätt som

direktiv och har intefick sina ursprungligaefter det utredningenatt
tilläggsdirektiv. inkomst-utredningens Genomberörts i några attav

får förändring-inkomstprövningenprövningen anknutits till BTPav
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konsekvenser förBTPL inkomstprövningen änke-ävenar av av
pensionema.

Som framgått kapitel 3 Ett samordnat inkomstbegrepp för bo-av
stadsstöden föreslår vi inkomstbegrepp i BTP-systemet.ett nytt
Förslaget innebär bl.a. inkomstunderlaget breddas,att attgenom
hela hushållets ekonomi skall beaktas.

Vår bedömning änkepensionär i princip skall få sinär att rätten
till enligtBTP vårt föreslagna bedömd sättsystem samma som
andra pensionärer.

det gäller själva inkomstprövningenNär änkepensionen vårärav
avsikt den i princip skall ske oförändrat vad gäller.att mot som nu

innebär bl.a. vidDet eventuell reduktion änkepensionenatt en av
fortsättningsvis skall beaktas endast änkans inkomster.även egna
föranleder FörändringarDetta bl.a. i övergångsbestämmelserna till

lagen 1988:881 ändring i lagen allmän försäkring ochom om
förändringar i lagen 1962:382 angående införande lagenav om
allmän försäkring.

6.2 Hustrutillägg

föreslagnaFörslag: De förändringarna vid inkomstprövningen
skallBTP inte gälla vid inkomstprövningen hustrutillägg.av av

6.2.1 Gällande regler

Hustrutillägg enligt lagen 1994:309 hustrutillägg i vissa fall dåom
make uppbär folkpension HTL kan lämnas till hustru ären som
bosatt i Sverige och född år eller1934 tidigare,ärsom om mannen
har folkpension i form förtidspension/sjukbidrag eller har fyllt 65av
år och har folkpension i form ålderspension. till hustru-För rättav
tillägg förutsätts vidare hustrun inte själv har folkpension, honatt att
inte fyllt 65 år och makarna varit gifta minst fem år. det finnsOmatt
särskilda skäl kan hustrutillägg beviljas makarna har varitäven om
gifta kortare tid fem år. särfallDetta gäller i praxisän endast änkaen

har änkepension och gifter sig och förlorar sin änkepension.som om
Bestämmelsen i 3 § BTPL skall enligt tillämpasHTL på mot-

svarande i fråga hustrutillägg. innebärsätt Det hustrutilläggattom
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stadigva-honkvinna hustruntilllämnas änkanäven omannanen
gift medvarittidigare harhonsammanbor medrande man somen

eller hafthon harmedsammanborstadigvarandeeller somen man
med.barn tillsammans

under år 1997förmån och kaninkomstprövadHustrutillägg är en
tilläggkonstrueratTillägget444 kr.lämnas med högst 41 är ettsom

pensionsförmånsjälvständigi övrigtpensiontill är enmenmannens
innebärInkomstprövningen rätttill kvinnan.betalasoch attut om

därefter minskasförst.minskas detta FörstFöreliggertill BTP
skall kunnaförför hög BTPinkomstenhustrutillägget. Om är att

inkomstendelmed denhustrutillägget 60 %lämnas, minskas av av
beräknadårsinkomstenMed inkomstminskatinte BTP. avsessom

enligt BTPL.5 §
minskasfolkpensiontill helhar äveninteOm rättmannen

påhustrutilläggetoch såledespensiontilltilläggen även samma--
folkpensionen.sätt som

tillämpasi BTPLbestämmelserna 8-15skallEnligt HTL även
bestämmel-hustrutillägg. Dessai frågamotsvarandepå sätt omsom

återbetalning,ansökanförhållanden,ändradebehandlar m.m.,ser
skallvilka bestämmelser i AFLöverklagande samt somangerm.m.

tillämpas.
januarikraft den 1995,trädde i liBestämmelserna HTL, som

hustrutilläggÖvergångsbestämmelser. Förhar försetts med som av-
äldre lagstiftning.januari tillämpas1995tiden före den lser

Överväganden6.2.2

anknutitshustrutillägg enligt HTLinkomstprövningenGenom att av
förändringartillfår förslagvårainkomstprövningen BTPtill avav

inkomstprövning-förkonsekvenserinkomstunderlaget för BTP även
hustrutillägg.sådanaen av

förinkomstbegreppföreslårframgått kapitel 3Som ett nyttav
inkomstunderlaget breddasbl.a.Förslaget innebärBTP. att genom

skall beaktas.hushållets ekonomihelaatt
eller tidi-föddakvinnor år 1934omfattar visserligen endastHTL

denna lag intemed stödhustrutillägg kommeroch att utgesavgare
bestämmelser kommerenligt äldreHustrutilläggefter år 1999. att

sker då enligtinkomstberäkningentidpunkt,efter dennautges men
kommunalthustrutillägg ochupphävda lagen 1962:392den om

nuvarande bestämmelserdärförbostadstillägg.Vår bedömning är att
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i fårBTPL fortsätta gälla vid inkomstprövningen hustrutilläggatt av
enligt HTL.utgessom

6.3 Bilstöd till handikappade

Förslag: Det nuvarande inkomstbegreppets anknytning till 5 §
BTPL med hänvisningersätts till inkomstberäkningen enligten
den lag bostadsstöd utredningen föreslår för bostadsstö-om som
den. Reglerna preliminärt och slutligt beslut skall därvid inteom
tillämpas. Nuvarande regler i fråga inkomsterom vems som
skall beaktas vid inkomstprövningen bilstöd skall försätta attav
gälla.

6.3.1 Gällande regler

Syftet med bilstöd lämna bidragär till funktionshindradeatt
och föräldrar med funktionshindrade barn för anskaffningpersoner

och anpassning motorfordonav m.m.
Enligt gällande regler bilstöd till handikappadeär föravsett

grund varaktiga funktionshinder har väsentligapersoner som av
svårigheter förflytta sig på handatt eller har väsentligaegen
svårigheter anlita allmänna kommunikationer.att Med begreppet
varaktigt funktionshindret i princip skallatt beståendeavses vara
eller i varje fall finnas under den tid fordonet skall användas, isom
regel sju år, dvs. den tid normalt skall innan bilstödsom nyttpassera
kan beviljas.

Rätten till bidrag den försäkrad enligt kap.är l 3 §avser som
första stycket AFL, dvs. huvudsakligen dels svenska medborgare,
dels svenska medborgareutan att bosatta ipersoner ärsom vara
Sverige. Bidrag lämnas också till den bosatt iutan attsom, vara
Sverige, har till vårdförmånerrätt i Sverige vid sjukdom enligt vad

följer förordning EEG 1408/71 tillämpningen försom av nr om
för social trygghetsystemen anställda, egenföretagarenär eller deras

familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.
Bilstöd lämnas i form grundbidrag, anskaffningsbidrag ochav

anpassningsbidrag. Fr.o.m. den juli1 1995 kan under vissa förutsätt-
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till denkörkortsutbildning lämnasbidrag tillningar även som
förBidrag kan lämnasbeviljats bilstöd.

moped,motorcykel ellerpersonbil,anskaffning av
fordon,sådantändring ettav

ellerfordon,sådantsärskild anordninganskaffning ettav
motorfor-anskaffningmedsambandkörkortsutbildning i av

don.
inkomstprövat.anskaffningsbidragetEndast är

kan lämnaspunkt 1-3avseendeBidrag ovan

biloch beroendeunder år65handikappadtill ärär etc.avsom
väsentligt tillskottellerförsörjningarbete få sinför ettatt genom

yrkesinriktad utbildningför genomgåförsörjning ellertill sin att
får utbild-vilken han/honrehabilitering undergenomgåeller

arbetsmarknads-1987:406förordningenningsbidrag enligt om
enligtrehabiliteringsersättning AFL,ellerutbildning

beviljatsoch, efter haunder 65 århandikappadtill är attsom
med förtids-arbetsmarknadenhar lämnatenligt punktbidrag

enligt ellersjukbidrag AFhar beviljatspension eller
eller ochi punkt 2handikappad ltill än somsom avsesannan

fyllt inte 50 år.år18 men

med barn under 18till handikappad förälderlämnasBidrag kan även
förutsättning för-undertill handikappat bam,eller förälderår att

fordon förbehovoch harsammanbor med barnetäldern ettav
medförälder likställs denMedmed barnet.förflyttning tillsammans

haft barn,eller hargift eller hareller har varitvilken föräldern är om
sammanbor.stadigvarandede

inköp bil.kr förmed högst 60 000grundbidrag lämnasHelt av
grundbidragmoped lämnasmotorcykel elleranskaffningVid av

kr.000med högst 12 000 3resp.
med högstlämnasinkomstprövat,Anskaffningsbidrag, ärsom
understigerbruttoinkomstårligatill bidragsberättigadkr40 000 vars

kruppgår till 88 000årliga bruttoinkomstTill den88 000 kr. vars
procentuell andelanskaffningsbidrag medeller lämnas avenmer

tillinnebärfallande skala, vilkethelt bidrag enligt rättenatt an-en
kr.bruttoinkomst 160 000upphör vid årligskaffningsbidrag omen

handikappade förälderpersonkretsenbidragsberättigadedenFör
grundasförälder till handikappat barnbarn under år ellermed 18



184 Samordningsefekter för SOU 1997:85vissa...,

inkomstprövningen föräldrarnas sammanräknade inkomster. För
övriga bidragsberättigade skall bruttoinkomsten framräknas utan
hänsynstagande till makes inkomst.

framgåttDet den beräknade årliga bruttoinkomstenär som som
skall ligga till grund för inkomstprövningen. Vid beräkningen denav
årliga bruttoinkomsten tillämpas i princip inkomstunderlagsamma
och beräkningssätt används vid beräkningen FrånBTP.som av
inkomstberäkningen enligt dock vissaBTP in-Förutomgörs avsteg.
komsten enligt § medräknas enligt förordningen5 BTPL 1988:890

bilstöd till handikappadeom

folkpension, inklusive pensionstillskott och utgående bamtillägg,w
tilläggspension till den del pensionen minskar pensionstill-även-
skott enligt lagen pensionstillskott,om
hustrutillägg och BTP,-
vuxenstudiebidrag enligt studiestödslagen 1973:349 lageneller-
1983: 1030 särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa, samtom
utbildningsbidrag under arbetsmarknadsutbildning eller rehabili--
teringsersättning enligt AFL.

Som inkomst räknas dock inte handikappersättning eller delsådan
Vårdbidrag skattefri merkostnadsdel.utgörav som
För den enskilde bidragstagaren skall bruttoin-angettssom ovan

komsten framräknas hänsynstagande till makes inkomst. Förutan
handikappadeföräldrar till barn och handikappadegruppen gruppen

föräldrar med barn sammanräknas dessas inkomster, i de fall de
sammanbor med barnet. Barnets inkomster påverkar inte bidragets
storlek.

överväganden6.3.2

Inkomstprövningen bilstöd knuten till inkomstprövningenärav av
BTP. Härigenom får förändringar konsekvenserBTPL förävenav
inkomstprövningen anpassningsbidragen. Genom utredningenattav
i kapitel 3 föreslår inkomstbegrepp för får dettaBTPett nytt
konsekvenser för bilstödet.även

Vår bedömning inkomster skall behandlasär att sätt,samma
det fråga beräkna inkomst vidär bostadsstöd elleroavsett attom om

vid fråga bilstöd. kan skeDetta den nuvarandeattom genom
hänvisningen i förordningen bilstöd till handikappade tillom
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till inkomst-inkomst enligt med hänvisning5 § BTPL ersätts en
bostadsstöd föreslår. Vissaberäkningen enligt den lag avom som

förordningen bilstödenligt nuvarande regler ide inkomster omsom
de enligt dock in-ingår inkomstunderlaget 5 § BTPLi utöver avser

lag bostadsstöd redan kom-komster enligt vårt förslag till omsom
i förordningen bilstöd får dåha beaktats. Reglernaatt an-ommer

Reglerna preliminärt och slutligt beslut behövertill detta.passas om
bilstödet bördock gälla, den inkomst skall påverkainte utan som

under kalenderår bidragetförväntade inkomsten detden somvara
bilstöd till handikappade innehåller bl.a.Förordningenutges. om

anmäla ändradeföreskrifter skyldighet för bidragstagare attom
förhållanden och regler återbetalning. Försäkringskassan harom

stöd dessa bestämmelser möjlighet korrigerasåledes med ettattav
uppgifteLVårbidrag, detta visat sig ha grundats felaktigaom

regleravsikt heller någon förändring skall deinte görasär att somav
för närvarande gäller i fråga inkomster skall beaktasvemsom som

skallvid inkomstprövningen bilstöd, reglerna härom ävenutanav
fortsättningsvis gälla.
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jukpenninggrundandeS7

inkomst nya-

kvaliñkationsvillkor

Bakgrund7.1

Allmänt7.1.1

Kortfattat beskrivet sjukpenninggrundande inkomst enligt kap.3är
2 lagen allmän försäkring§ 1962:381 AFL den årliga in-om
komst i försäkrad kan komma tills vidare fåantas attpengar som en
för antingenarbete, såsom arbetstagare i allmän eller enskildeget
tjänst inkomst anställning eller på grund inkomstav annan av

förvärvsarbete. Vid beräkning sjukpenninggrundande in-annat av
komst bortses från sådan inkomst anställning och förvärvs-annatav
arbete överstiger basbeloppet.7,5 gånger Beräkningen densom av
sjukpenninggrundande inkomsten skall, där förhållandena inte är
kända för försäkringskassan, grundas de upplysningar kassansom

inhämtakan försäkrade ellerden hans/hennes arbetsgivare ellerav
kan framgå den uppskattning vid taxeringen gjortssom av som av

den försäkrades inkomst. ellerSemesterlön semesterersättning får
inte inräknas i den sjukpenninggrundande inkomsten till högre be-
lopp lön för utfört arbete sådan ersättning.än motsvarar utansom
Inkomst arbete för fårräkning inte beräknas högre änav egen som

skälig avlöning förför liknande arbete räkning.motsvarar annans
sjukpenninggrundande har i första hand betydelseDen inkomsten

för storleken sjukpenning enligt AFL. Genom lagen 1991:1047av
sjuklön har sjukpenning till anställda dock minskat i betydelseom

då till sjuklön inkomstbortfallettäcka för de första28rätten attavser
dagarna i sjukfall. andra anställda har sjukpenningFör dockänett
enligt ochAFL därmed den sjukpenninggrundande inkomsten fort-
farande aktualitet.samma

sjukpenninggrundandeDen inkomsten också grundenutgör när
bestämmer vissa andra förmåner i socialförsäkringssystemet,man

såsom rehabiliteringspenning, föräldrapenning, tillfällig föräldrapen-
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dagpenning inomnärståendepenning,havandeskapspenning,ning,
sjukpenninggrundandesmittbärarpenning.och Dentotalförsvaret

enligtbestämmande livräntabetydelse förocksåinkomsten har av
arbetsskadeförsäkring.1976:380lagen om

enskilderegel densjukpenningförsäkring förutsätter itillRätt att
i Sverige bosattförsäkringskassa. Enhos allmäninskrivenär person

hosinskrivenårmånad han/hon uppnår 16fr.o.m. denskall vara
krävssjukpenningförsäkrad enligt AFLbliförsäkringskassan. För att

inkomstsjukpenninggrundandeförsäkrade hardenockså att en
fastställdfå SGItill minst 6 000 kronor. FöruppgårSGI attsom

förgrundarbete. Tillinkomststadigvarandekrävs egetaven
förvärvs-den årliga inkomstskall läggasbestämmande SGI avav

vidare fåtillsförsäkrad kan kommaarbete, egetattantas avsom en
iårlig inkomstskall beräknasinkomstenarbete. Att pengarsom
normaltoch variationerinkomstförändringartillfälligamedför att

bestämmandeförden årliga inkomstenpåverkaskall SGI:n. Närinte
12.med faktornmånadslönenmultiplicerasframräknasSGIav

vecko-genomsnittligamultipliceras denaktuellveckolönNär är
sjukpenninggrun-beräkningen för deni regel med 52. Sålönen som

dempersonkretsen påuppbyggd delasdande inkomsten är somupp
har inkomstoch demanställning,har inkomst annatavsomav

grundadsamtidigt ha SGIförsäkrad kan dockförvärvsarbete. En en
grundad inkomstanställning, och SGIinkomst annatavenav

fårförsäkrade tills vidaredendetförvärvsarbete. Kan attantas
följd ellerminst månader iförvärvsarbete underinkomst eget sexav

arbetsmarknaden in-tillsådan anknytninghan/hon har attatt en
han/honsäsongarbete kanåterkommandeårligen t.ex.komsten är

denlagts påhar tonviktenfastställd. praxisprincip få SGI Ii en
framtidadendet gäller antagandeavsiktförsäkrades när omegen

minstpraktiken inte krävsmedför det ivilketinkomsten, att sex
för SGI-placering.månaders arbete

studie-med s.k.värnpliktiga finnsstuderande ochFör ett system
sidaninkomster vidgrundad påvämplikts-SGItids-SGI och av

ålderspensionärvämpliktstjänstgöringen.eller Denstudier ärsom
grundad påfårålder SGIförvärvsarbetar vid 65 årsoch ensom

helförtidspension elleruppbär heldet arbetet. sär-endast Den som
till sjukpenning.efterlevandepension har inteskild rätt

ochSGI-placeringförhar kravenFöräldraförsäkringen utöver
försäkringskassa ytterligare villkor. Dessaallmäninskrivning hos

för föräldrapen-kvalifikationsvillkori avsnittredovisas 7.8 Nya
ninggrundande inkomst.
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Tidigare lagstiftning7.1.2

sammanfördes dåvarande sjuk-lagen allmän försäkringGenom om
moderskapsförsäkringen, folkpensioneringen och tilläggspen-och

fr.o.m. den januari till enhetligtsioneringen 1 1963 ett system, som
skydd inkomstbortfall vid sjukdom,skulle den enskilde motge

invaliditet och försörjares frånfálle.barnsbörd, ålderdom,
allmänna sjukförsäkringen hade tidigare reglerats i lagen denDen

sjukförsäkring avseddjanuari allmän SFL.3 1947 Den attom var
bereda sjukhjälp dels i form ersättning för sjukvård,vid sjukdom av

dels i form för dag beräknad ersättning i Sjukpenning-av pengar.
försäkringen omfattade samtliga sjukkassemedlemmar med minst

hemmafruarkr i årsinkomst förvärvsarbete.l 200 Dessutomav var
inte uppfyllde dettaförsäkrade de själva krav årsinkomsttrots att

den s.k. hemmafruförsäkringen. Samtliga sjukpenningförsäkrade
försäkrade för grundsjukpenning.medlemmar Sådan utgickvar en

Till utgickmed 3 kr dagen. denna barntillägg. medlemmarDeom
tjänsthade årsinkomst minst kr dessutoml 800som en av om var

försäkrade för tilläggssjukpenning. Storleken tilläggssjukpen-av
ningen beroende i vilken sjukpenningklass medlemmenvar av var
placerad. Klassplaceringen i sin beroende storlekenturvar av av
inkomsten tjänst.av

obligatoriska sjukförsäkringen finansieradesDen sjukför-genom
säkringsavgifter, arbetsgivarbidrag och statsbidrag. Sjukförsäkrings-
avgift betalades sjukkassemedlemmarna.av

frivilliga sjukförsäkringen enligtDen SFL kompletteringvar en
sjukpenningförsäkringen och dels medlemmar, hadeavsågav som

inkomst förvärvsarbete tjänst i huvudsak företagare,änannatav
dels kvinnor, tillhörde eller skulle ha tillhört s.k. hemma-densom
fruförsäkringen, dels studerande.

höjdes grundsjukpenningen och sjukpenningskalanGenom AFL
byggdes sjukpenningen skulle minskasDen tidigare regelnut. attom
efter dagar180 slopades. kom automatiskt anslutasFöretagarna att
till försäkringen för tilläggssjukpenning och fick i princip samma
sjukpenningskydd de anställda.som

fråga inkomstberäkningen frågadet uppskattningI om var om en
den förväntade framtida och fastställandeinkomsten inteav om

inkomst förflutenunder tid vilket gällde vid beräkningenav en av
den pensionsgrundade inkomsten vid tilläggspensioneringen. Härav
följde den försäkrades taxering inte kunde tillmätas likaatt stor
betydelse inom sjukförsäkringen inom pensioneringen. Bestäm-som



.Sjukpenninggrundande inkomst... 1997:85190 SOU

melsema inkomstberäkning hade huvudsak oförändradei över-om
flyttats från SFL.

bedömningenVad gäller den försäkrades framtida inkomstav
uttalade Socialvårdskommittén i sitt betänkande SOU 44:15 bl.a.
följande.

försäkrads årliga inkomst förvärvsarbete skallSåsom av anses
den för år beräknade inkomst i penningar eller naturaförmå-

han kan komma tillsvidare åtnjutaantagas attner, som av
sådant arbete. Vid tillämpningen föreslagnadenav nu- - -
lagstiftningen bedömningenbör den sannolika arbetsin-av
komsten sikte tiden framåt. Inkoms-å två årtaga ett - - -

skall beräknas såsom genomsnittsinkomst.ten en
Tillfälliga förändringar eller alltså iuppåt nedåt böra

princip tillmätas betydelse. frågaDetta vikt iär storav om
säsongarbetare och därmed likartade inkomsttagare. - - -
Försäkringsskyddet skall i princip möjligtså nära som
anknyta till den inkomst, den vid varje tidpunkt avseddärsom

i händelse sjukdom. vid bedömandetAttersättaatt av man av
årsinkomster oftast kan ha ledninggod medlemmensav

förfluteninkomster under tid, givetvis intet frånutgör avsteg
denna regel.

Vad verkningarnaangår arbetslöshet vederbörandesåav
tillhörighet till sjukpenningklass må framhållas, denatt
föreslagna regeln i praktiken fåmåste något olika inverkan
beroende medlemmen löntagare före-ellerärav om egen
tagare.

löntagare, vilkensEn arbetslöshet icke förorsakats för-av
ändringar frågai hans krafter färdigheteroch eller påom egna
grund hans privata uppträdande, måste i princip antagasav
komma förr eller återfå arbetsanställningatt senare en av
ungefärligen beskaffenhet den han innehade föresamma som
arbetslöshetens inträffande. Eftersom det icke ligger inom
möjligheternas för sjukkassa säkert bedömagräns atten
långvarigheten arbetslöshetsperioden, måste vid sinkassanav
prövning vederbörandes förvärvsförhållanden utgå ifrån,av

han helst kan erhålla arbete ochatt alltså arbets-näratt som
lösheten helt tillfällig leder tillDettaär natur.av resonemang

arbetslöshet beträffande löneanställd i principatt en person
inte bör föranleda ändring hans tillhörighet till sjukpen-av
ningklass, såvida icke arbetslösheten förorsakats förmins-av

förvärvsförmågakad hos honom själv. Uppenbart dock,är att
avsevärd tid varit arbetslös, kan fåttha sinaen person, som

förvärvsmöjligheter minskade grund avvänjning vidav
arbete, åldrande, sjukdom Dylika faktorer böra påverkaosv.
bedömningen hans förvärvsmöjligheter och kunna sålundaav
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föranleda ändring hans tillhörighet till sjukpenningklass.av

Vad åter angår de självständiga företagarna innebär arbets-
löshet i regel, de förlorat grundvalen för sitt förvärvsar-att
bete. fråga lantbrukareI innebär arbetslöshet, hanattom en
fått lämna sin frågagård, i affärsman, han gått misteattom en

sin affärsverksamhet självständigaDen företagarenom osv.
kommer sålunda omedelbart vid arbetslöshetens inträdande i

läge vari han befunnit sig dessförinnan. Dåänett annat en
sådan blir arbetslös, måste sjukkassan sålunda omedel-person
bart ställning frågantill angående hans sjukpenningför-ta
säkring. - - -

Socialförsäkringsutredningen uttalade i sitt betänkande SOU
bl.a. följande.1952:39

Till grund för avgörandet huruvida medlem skallav en vara
sjukförsäkrad skall i princip läggas den årsinkomst för-av
värvsarbete, medlemmen kan komma tillsatt antagas attsom
vidare åtnjuta. Eftersom sjukpenningförsäkringen grundas på

beräknad årsinkomst, skall hänsyn inte till tillfälligatasen
inkomstförändringar. hög inkomst,En kan beräknas utgåsom
endast några månader, skall sålunda inte föranleda någon
ändring sjukpenningförsäkringen, den inte kan beräk-av om

bli regelbundet återkommande. För attnas mera anpassa- - -
ukpenningförsäkringen efter varaktigt ändrade in-mera

komstförhållanden måste sjukkassoma kontinuerligutöva en
kontroll. kontrollDenna bör ske med ledning senasteav
uppgifter angående medlemmarnas taxeringar. Om vid- - -
denna kontroll framkommer väsentliga oöverensstäm-mera
melser mellan medlems sjukpenningförsäkring ochen upp-
gifterna i taxeringslängden skall kassan såvitt möjligt efter-
utredning ändra försäkringens omfattning. Föreligger endastw

oöverensstämmelser behövs ingen åtgärd från kassanssmärre
sida. Taxeringsuppgiftema nämligen tid, liggeravser en som

eller år tillbaka. Den kontroll, med hjälpett ett utövaspar som
taxeringslängdema, bör sålunda ha till enda syfte tillse,attav
medlemmarnas sjukpenningförsäkring i riktig.att ärstort sett

Inkomstgrundande liksom inkomster förvärvsarbete. Medvar nu av
inkomst förvärvsarbete avsågs den inkomst i eller natura-av pengar
förmåner i form kost och bostad, försäkrad kunde antagasav som
komma tills vidare åtnjuta arbete, antingen såsom arbets-att egetav

i allmän eller enskild tjänst inkomst anställning ellertagare ockav
eljest inkomst förvärvsarbete. Inkomst arbete förannatav av egen
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motsvarade skäliginte beräknas högreräkning skulle än av-som
räkning.arbete förlöning för liknande annans

År då-sjukpenningförsäkringenkonstruerades Det1974 om.
medmed sjukpenningklasservarande ersattes ett systemsystemet av

till denskulle direkt knytasjukpenninggrundande inkomst ansom
skulle Sjukpenningen,sjukpenningeninkomst ersätta. som nusom

med beloppATP-grundande, skulleoch blevbeskattades ettutges
sjukpenninggrundandeförsäkradesmotsvarade den90 % avsom

motsvarade basbelopp. Nyaårsinkomst 7,5tillinkomst somenupp
infördes också.finansieringsregler för försäkringen

sjukpenninggrundandemedvarigenom1973:46I systemetprop.
departementschefen bl.a.häromföreslogs anfördeinkomst SGI

följande.

skallden sjukpenningförslag innebärUtredningens att som
registreradeförsäkringskassandirekt till den hosutgå anknyts

sjukpenningklasser.tillämpning någraårsinkomsten utan av
beräknadef.n. den framtidaliksomMed årsinkomst avses

registreradedenförvärvsarbete.inkomsten För attav - - -
grundas, skall bli såsjukpenningeninkomsten, varpå rätt-

försäkrings-utredningenmöjligt, förordarvisande attsom
påkallas,utsträckning skäligenkassan självmant, i den som
lämpligthos de försäkrade och påförfrågningar annatgenom

inkomstförhållan-uppgifter ändringar iinförskaffarsätt om
har betydelse i sjukpen-andra omständigheterdena och som

principde försäkrade iningförsäkringen. Det är avsett att
från skall få tillfälle lämnaefter förfrågan kassanårligen att

inkomstuppgifter.aktuella

i densin huvudsakliga grundnuvarande reglerna kan haDe sägas
sjukpenningförsäkringen skedde år 1974omkonstruktion somav

infördes begreppet sjukpen-SfU rskr Då1973:46, 21, 197.prop.
gällt skulle den inkomstinkomst. tidigareninggrundande Som som

årsinkomstuppskattadgrunda till sjukpenningskulle rätt avavse en
årsinkomst i ellerfrågaförvärvsarbete. Det natura-pengarvar om

form kost eller bostad.förmåner i av
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reglerfram till dagensUtvecklingen SGI7.1.3 av

försäkradesskulle den1974gällde före årreglerEnligt de som
till kassansdet kommitsjukpenningklassiplacering omprövas när

ändringinkomstförhållanden undergåtthans/henneskännedom att
Ändring fick ske vidsjukpenningklass.placering iförbetydelseav

sjukpenningklassplaceringbesluteftermånadsskiftet närmast om
försäkrade be-denuppkommit dåändring t.ex.tilleller anledning

led sjukdomförsäkradeden tid denförtidspension. Underviljats av
dock inte ändrassjukpenningklassi än närplaceringenfick annat

tilläggspension ATPför allmänförsäkringenfrånundantagande
beviljadesförtidspensionellerupphörde gälla,ellerbörjade näratt

ellerarbetsförmågan,förändring igrund närförändradeseller av
förersättningupphörde grundsjukpenningtill utgettsatträtt av

enligteller ersättningålderspensionefterkanden tid utgessom
Avgörandeyrkesskadeförsäkring YFLlagen 1954:243 utges.om

han/hon uppbarsjukdom, inteförsäkrade ledden av omvar om
sjukpenningkan denSammanfattningsvisersättning. sägas att som

kundei princip intesjukperiods börjanförsäkrad vidförgällde enen
varade.sjukperiodenlängeändras så

förbudetslopadesinfördesmed reglerna SGIsambandI att om
undersjukpenningändra den försäkradeskap. § AFLi 3 5 mot att

förutsättningar ändravissablev möjligt underoch detsjukdom, att
sjukpenningför-sjukfall. BestämmelsenpågåendeunderSGI attom

denkassan fått kännedomskullesäkringen omprövas när attom
betydelse förgenomgått ändringinkomstförhållandenförsäkrades av

storlek fanns kvar,sjukpenningenellertill sjukpenningrätten men
bestämmelsereglerna.till de Enomfonnulerad anslötså denatt nya

formi viss angivendeltogförsäkradatt avsomangav ensom
fördessjukpenningklassi lägrefick placerasarbetsprövning inte

fastställd SGIparagrafen, där detdenockså till attöver angavsnya
regleradesförsäkrad. Vidareför sådanfick sänkasi princip inte en

dagar efter detske förrän 30regel inte fickändring SGI i attatt av
inkomständringen.försäkringskassan fått kännedom om

försäkrade arbetsgivarendenSkyldigheten för såväl attsom
anställning till försäkringskas-ochförsäkrades inkomstanmäla den

Arbetsgivarens skyl-reglerna.gamla och defanns både i de nyasan
gällde alla arbetsta-arbetsanställninglämna uppgiftdighet att om

tid fyraför längreavseddvilkas anställning änatt varavargare
inom vecka, och skyldighetenskulleAnmälanveckor. göras av-en

7 SGI/1997:85
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såg anmälan både anställningen började och dennär upphörde.när
skyldighetDenna fanns kvar den juni30 1984.t.0.m.

Möjligheten ändra underSGI pågående sjukperiod komplette-att
rades, framgår inledningsvis med regel attsom ovan, en som angav
SGI i angivet sammanhang inte fick sänkas. Denna reglering i lagett
har därefter utvecklats dels praxis, dels lagstiftning.genom genom

Följande exempel på praxisutveckling kan Vidnämnas. över-
gången mellan de gamla och reglerna fastställdes SGI:n för dennya

uppbar sjukpenning till den inkomst förvärvsarbete densom av som
försäkrade sannolikt skulle ha haft han hade varit frisk. denFörom

arbetslös skulle SGI:n beräknas på den inkomst kundesom var som
beräknas för den försäkrade vid den tidpunkt då arbetslösheten
inträffade. Dessa anvisningar från RFV prövades försäkrings-av
domstolen FD 1977:41 och 1978: 12 och försäkringsöverdom-

FÖDstolen 79: I-III. Genom domarna denävengavs som var
arbetslös möjligheten SGI:n efter löneutvecklingen inomatt anpassa
sitt yrkesområde. praxisDenna har sedan lagts fast i före-RFV:s
skrifter RFFS 1981:5 sjukpenninggrundande inkomst. Praxisom
har därefter utvecklats vidare inom detta område.

Sedan möjligheten ändra SGI under pågående sjukperiod in-att
fördes 1974, har antal situationer då SGI:n iett stort andraäven
fall under sjukdom inte fårän sänkas reglerats både i lag och i

föreskrifter,RFV:s s.k. SGI-skyddade tider. En redogörelsenärmare
för dessa lämnas i avsnitt 7.1.4 nedan.

Även i andra avseenden har reglerna SGI genomgått föränd-om
ringar betydelse i dettaär sammanhang.som av

Tim/dagberäknad sjukpenning infördes fr.o.m. december 1987
och för sjukperioder högst dagarutges 14 för desamtsom varar
första dagarna i14 sjukperioder längre tid. Den tim/dag-som varar
beräknade ersättningen beräknas för den del SGI:n helt ellerav som
delvis grundas inkomst anställning. tim/dagberäknadeDenav
sjukpenningen Års-medför årsarbetstid skall fastställas.ävenatt
arbetstiden det antal timmar förär år försäkrad kan antassom en
komma tills vidare ha i det förvärvsarbete liggeratt till grundsom
för fastställd SGI. Möjlighet till schablonberäkning årsarbetstidenav

också. En redogörelse förnärmare den tim/dagberäknade sjuk-ges
penningen lämnas i avsnitt 7.1.5 nedan.

Väntetiden årsarbetstidinnan SGI och börjar gälla förkortadesny
till 14 dagar fr.o.m.juli 1988.

sjuklönenNär infördes den januari1 1992 slopades väntetiden 14
Ändringendagar innan anmälan SGI träder ikraft. skallSGIom av
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kännedom de ändradefåttförsäkringskassanske så snart omnumera
försäkringskas-dåAnknytningen till tidpunktenomständigheterna.

und-slopades samtidigt. Förförändringenfår kännedom attomsan
storlek vidsjukpenningensoch därmedändring SGIvika att en av

kassansjukpenning blir beroendetillfrån sjuklönövergången närav
med för-oftast sker i sambandändring, vilketuppgiftfår attenom

skall denfrån arbetsgivaren,uppgift sjukfalletfårsäkringskassan om
med sjukpenning.fr.o.m. första dagenfå giltighetförsäkrades SGI

avsnittregler lämnas iredogörelse för sjuklönelagensEn närmare
nedan.7.1.6

biståndsarbetare infördes ibeträffande för vissaSärregler SGI en
Efter tjänstgö-fr.o.m. juliparagraf kap. § 1993.särskild AFL 3 5 a

återkomsten tillskall de vidlängst årring riket varat treutom som
före utlands-omedelbartgällde för demåterfå den SGISverige som
vid bestäm-biståndsarbetare skall ocksåsådantjänstgöringen. För

fall bortses frånföräldrapenningförmåner i vissatillmande rättav
utlandstjänstgöringen.

inkomst-försäkrade anmäla ändradeför denSkyldigheten att
Sådanförsäkringskassan upphörde den juli 1994.förhållanden till l

försäkrade anspråk pådärefter endast denanmälan krävs när gör
Även finns möjligheten för denfortsättningsvis dockersättning.

ersättnings-få beslut SGI, någotförsäkrade att trotsett attatt om
årsarbetstid skallaktuellt. Beräkningärende inte görasär av numera

betydelse i ersättningsärende.endast det ärnär ettav
Socialförsäkringens ersättnings-1996/97:63 Samverkan,l prop.

kap.administration, förslås ändring 3 5 § AFLnivåer och en avm.m.
försäkringskassan i efterhandjuli innebärandefr.o.m. den 19971 att

ersättningsärende.samband medskall kunna fastställa SGI i etten
viss nivåförsäkrade skulle ha haft SGI pådenOm omenen

möjlighetenförhållandenförsäkringskassan känt till samtliga ges nu
Ändringen grund i reglernahar sinfastställa denna i efterhand.att

behålla fastställdmöjlighetSGI-skyddade tider att engerom som
sin tidigare inkomstarbetslös och inte anmälti dagSGI. Den ärsom

kan medanställningförsäkringskassan då han/hon hadetill nu-en
få fastställd imaj inte någon SGIvarande bestämmelser 1997

fastställdfinns därmed inte någonefterhand för sin inkomst. Det
sjukpenning inte vidtill följd detta kanskydda ochSGI utgesatt av

sjukdom under arbetslösheten.eventuell
paragraf, kap.föreslås också i 3 51996/97:63I cen nyprop.

sjukbidrag upphört ellerförtidspension ellerföratt en person vars
till belopp utgjorde denminskat skall fastställas lägst detSGl:n som
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försäkrades årsinkomst innan respektive förmån började utges.
SGI:n skall enligt förslaget till löneutvecklingen.anpassas

7.1.4 SGI-skyddade tider

I samband med inskrivning försäkrad skall försäkringskassanav en
besluta den försäkrades tillhörighet till sjukpenningförsäkringenom
och i tillämpliga fall fastställa den försäkrades sjukpenninggrundan-
de inkomst SGI. fåFör fastställdSGI krävs tidigareatt en som
framgått har inkomst arbete. fastställdatt En SGIegetman en av
skall vid ändrade förhållanden,omprövas inkomstförhållan-närt.ex.
dena ändrats. Om den försäkrade inte längre har inkomst arbeteav
skall denne regel inte längre omfattas sjukpenningförsäk-som av
ringen. Reglerna SGI-skyddad tid från dennautgör avstegom
huvudregel och innebär försäkrad får behålla sin SGIatt ävenen om
han eller hon inte längre förvärvsarbetar.

fastställdaDen SGI:n får således i vissa situationer sänkas lägst
till vad den skulle varit före förvärvsavbrottetnärmast försäk-om
ringskassan känt till samtliga förhållanden. Den fastställda fårSGI:n
dessutom efter löneutvecklingen inom den försäkradesanpassas
yrkesområde, den försäkrade förvärvsavbrott.när gör ett

Till de omfattas denna s.k. SGI-skyddade tid hörpersoner som av
bl.a. de bedriver studier berättigar till studiestöd, ellersom som som
bedriver vissa andra former studier inom det yrkesområdet,av egna
de avbryter sitt förvärvsarbete eller minskar sin arbetstid försom
kortare tid månader, deän arbetslösa före ingångenärsex som av
den månad varunder han/hon fyller 65 år och anmäldaär som ar-
betssökande på arbetsförmedling beredda erbjudetärsamt att anta
arbete i omfattning fastställdaden sjukpenning-moten som svarar
grundande inkomsten, de minskar sin arbetstid i samband medsom
graviditet eller hemma för vård barnär eller de fullgörsom av som
sin värnplikt.

bestämmelsernaAv i AFL och RFV:s föreskrifter följer denatt
försäkrade måste ha SGI blivit gällande innan förvärvsuppe-en som
hållet, för inkomsten skall kunna omfattasatt det s.k. SGI-skyd-av
det. I 1996/97:63 föreslås SGI skall kun-nämntsprop. attsom ovan

fastställas i efterhand den förtidspension upphörtsamt attna vars
eller minskat skall få den SGI utgjorde den försäkradessom
årsinkomst innan förmånen började utges.
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innehåller uppgift bestäm-redogörelsenföljandeDen om var
inteinförts. Avsiktenåterfinns fr.0.m. dessaochmelserna ärnär att

visa hurredovisning någotfullständigi detaljlämna utan atten
utvecklats tiden.regelverket över

vid sjukdomSGI-skydd

inte for-SGI-skydd sjukdom. Denorsaken tillfrämstaDen är som
rehabili-berättigar till sjukpenning,anledningvärvsarbetar somav

arbetsskade-ersättning enligt lagenmotsvarandeteringspenning, om
jämförbar ekonomisk förmån harellerförsäkring rätt attannan

iregleras RFFS 1981:5.behålla sin SGI. Detta

arbetslöshetSGI-skydd vid

varunder hanföre ingången den månadarbetslösdenFör är avsom
arbetssökande arbetsförmedlingoch anmäld påfyller år65 är som

erbjudet arbete i omfattningbereddär att antasamt som svararen
föreskrifter SGI-skyd-fastställda gäller enligtden SGI:n RFV:smot

regleras i 1981:5.dad tid. RFFSDetta

vid studierSGI-skydd

tillfår fastställda vid studier sänkas lägst vadEnligt den SGI:nAFL
den försäkrade avbröt sitt förvärvsarbete,den skulle ha varit innan

samtliga förhållanden. SGI-skyd-försäkringskassan då känt tillom
studier för vilka hantid då försäkrade bedriverdad den denär upp-

former studie-former studiestöd från samhället.bär olika De avav
studiemedel eller särskiltstudiehjälp,stöd i AFL ärsom avses

studiestödslagen och studiestödvuxenstudiestöd enligt 1973:349
försärskilt vuxenstudiestöd arbetslösa.enligt lagen 1983: 1030 om

förordningen utbildnings-Vidare bidrag enligt 1976:536 omavses
kap. fr.0.m. juliför doktorander. regleras i 3 §bidrag AFL 5Detta

1979.
tid då den försäkrade kom-SGI-skyddad den genomgårär även

förmunal vuxenutbildning komvux, vuxenutbildning psykiskt
svenskundervisning förutvecklingsstörda eller invandrareSärvux

sfi. villkor försäkrade uppbär timersättning fördenEtt är stu-att
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diema. Detta regleras i kap.AFL 3 fr.0.m.5 § juli 1985 respektive
juli 1986.

Under tid då den försäkrade inskriven vid arbetsmarknads-är
institut eller genomgår arbetsmarknadsutbildning beslutatssom av
arbetsmarknadsmyndighet gäller också SGI-skydd. reglerades,Detta

redovisats tidigare, i AFL 3 kap. fr.0.m.§5 år 1974, då medsom
formulering.annan

Härutöver gäller enligt föreskrifterRFV:s SGI-skyddett även
för andra kategorier studerande, nämligen för den bedriverav som
studier inom det yrkesområdet. denFör ledig från sinäregna som
anställning för sådana studier gäller skyddet under hela studietiden.

den inteFör tjänstledig ändå bedriverär studier inom detsom men
yrkesområdet gäller SGI-skyddet under högst år.ettegna

Bestämmelserna SGI-skydd vid studier innebär SGI ochattom
eventuell årsarbetstid hålls vilande under studietiden för återatt
kunna aktiveras studierna avslutas definitivt, s.k. vilandenär SGI.
Sjukpenning får under studietiden inte betalas grundvalut av
denna SGI. studerandeDen får i stället i regel behålla sitt studiestöd
enligt bestämmelserna för respektive stödform.

denFör studerar och uppbär studiestöd eller inskriven vidärsom
AMU/AMI och/eller arbetar under studietiden fastställs enligtsom
AFL s.k. studietids-SGI. fastställsDenna enbart grundvalen av
den inkomst arbete den försäkrade kan få undereget antasav som
denna tid. vissa fallI kan dock tidigare SGI ligga till grund för sjuk-
penningen under sommarferier. reglerasDetta i AFL 3 kap. §5
fr.o.m.juni 1986.

SGI-skydd vårdvid graviditet och barnav

gravid kvinnaEn avbryter eller inskränker sitt förvärvsarbetesom
minskar sin arbetstid tidigast månader före barnets födelsesex
eller den beräknade tidpunkten härför har enligt AFL särskiltett
SGI-skydd. Samma sak gäller under den tid försäkrad helt elleren
delvis ledig från förvärvsarbete för vård barn,är den för-av om
säkrade förälder till barnet eller likställs förälderär med enligt
föräldraledighetslagen. gällerDetta längst till dess barnet fyller ett
år. Motsvarande gäller vid adoption barn inte fyllt tio år ellerav som
vid mottagandet sådant bam i avsikt adoptera det, mindreattav om

år har förflutit sedan den försäkradeän fick barnet iett sin vård.
reglerasDetta i kap.AFL 3 fr.0.m.5 § juli 1985.
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föräldrar fram till dessform SGI-skydd finns förEn annan av
föräldrapenningen den inkomsträknasbarnet fyller två år. Då

särskild be-ettårsdag;sänkningen barnetsgällde innan ensom
Är innanföräldrapenning. kvinnan gravid påräkningsgrund för nytt

beräknas föräldra-nio månaders ålderår ochbarnet uppnått ett
gällermotsvarandei fortsättningen på Dettapenningen sätt.även

ochadopteras inom två åradoption barnockså vid sexsomav
fötts eller adopterats,det föregående barnetefter detmånader att se

vidare avsnitt 7.8.

totalförsvarstjänstgöringvidSGI-skydd

Även försäkrad fullgör tjänstgöring enligtden tidunder som en
fastställdatotalförsvarsplikt gäller denlagen 1994:1809 attom

skulle ha varit före för-till vad denfår sänkas lägstSGI:n närmast
samtliga förhåll-försäkringskassan då känt tillvärvsavbrottet, om

anden.
studerande,motsvarande förvärnpliktiga finns, påFör sätt som

sjukpenningmed värnplikts-SGI innebärs.k. attett system som
Värnpliktig vid sidaninkomster harberäknas på värn-en omsom

sjukpenning intepliktstjänstgöringen. Reglerna innebär samtidigt att
försäkrade hade förede anställningsinkomster denkan utges som

avslutats eller avbrutits. regleras iförrän denna Dettavärnplikten,
fr.o.m.juli 1991.kap. §AFL 3 5

sexmånadersregelnSGI-skydd vid förvärvsavbrottannat

eller minskar sin arbetstid föravbryter sitt förvärvsarbeteDen som
SGI-skyddi följd har också enligtkortare tid månader RFV:sän sex

från förvärvsarbeteföreskrifter. försäkrade kan således avståDen
behöva orsaken till sitttid månaderkortare än utan att angesex

påverkas.förvärvsavbrott hans/hennes SGIutan att

från årSGI-skydd 65

denförsäkrad fyllt år fastställs SGI på grundval in-För 65 aven som
komst försäkrade har han/hon fortfarande förvärvsarbetar.den om

försäkrade förvärvsarbetar grund sjukdomOm den inte på av som
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berättigar till sjukpenning eller motsvarande får försäkradeden be-
hålla SGI:n han/hon kan styrka han/hon skulle förvärvs-haattom
arbetat han/hon inte varit sjuk.om

Ersättningens storlek; tim/dag-7.1.5 respektive
kalenderdagsberäknad sjukpenning

Sjukpenningförsäkringen har f.n. ersättningsnivå detpå 75 %en av
inkomstbortfall beräknas med utgångspunkt i den fastställdasom
SGI:n. Ersättningens storlek påverkas också reglerna sjuk-av om
penningberäkning.

Sjukpenning och övriga dagersättningar betalas i ersättningsfall
dagar i form kalenderdagsberäknad14än ersätt-som varar mer av

ning. Kalenderdagsberäknad ersättning den sjukpenning-utgörs av
grundande inkomsten delad med dagarSGI 365 och den aktuella

därav. Kalenderdagsberäknad ersättning obero-procentsatsen utges
ende den försäkrade skulle ha utfört förvärvsarbete eller inte.av om

Tim/dagberäknad sjukpenning infördes fr.o.m. december 1987
och för sjukperioder högst dagar för14 deutges samtsom varar
första dagarna i sjukperioder14 längre tid. tim/dag-Densom varar
beräknade ersättningen beräknas för den del SGI:n helt ellerav som
delvis grundas inkomst anställning. tim/dagberäknadeDenav
sjukpenningen bygger på årlig arbetstid beräknas för denatt en
försäkrade. Denna årliga arbetstid den ordinarie tid denär som
försäkrade beräknas utföra förvärvsarbete i timmar år. Denmätt per
årliga arbetstiden kan också schablonberäknas och dagberäk-göras
nad. Timberäknad sjukpenning till dem förlorar lönutges som per
timme och SGI:n delad med årsarbetstiden i timmar denutgörs av
avtalade ordinarie arbetstiden, heltid 2 080 timmar. Dagberäk-t.ex.
nad sjukpenning till dem arbetar lika timmarmångautges som per
dag och enligt avtal får löneavdrag dag och SGI:nutgörsper av
delad med årsarbetstiden i dagar heltidt.ex. 260 dagar. Ersättning-

enbart för de dagar, då den försäkrade frånavstårutgesen
förvärvsarbete. Tim/dagberäknad tillfällig föräldrapenning omfattar
all tid för vilken denna förmån Exempel tim/dag-utges. resp.
kalenderdagsberäknad sjukpenning redovisas längre fram i detta

iavsnitt.
Tim/dagberäknad ersättning beräknas förutom för sjukpenning i

vissa fall och tillfällig föräldrapenning för vissa andra dag-även
ersättningar smittbärarpenning. Tim/dagberäknad sjukpen-t.ex.som
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förvärvsarbetehartill den SGIinte änning annatutges avensom
kalender-arbetslösa. Till dessatilloch inte helleranställning utges

Skäletersättningsperiodens början.sjukpenning fråndagsberäknad
vilka timmardessaförsvårighetentill detta avgöraär att personer

havandeskaps-falletocksåha arbetat. Såde skulleeller dagar närär
dagersättningarvissa andraföräldrapenning ochtillfälligpenning,

Även kalenderdagsberäknadhärhaskulle utgesutgetts. er-annars
sättning.

ersättning kommatim/dagberäknadinföraförMotivet attatt var
obli-kompensationsnivån inom denvad gällermed bristertill rätta

SfU1986/87: 12,19986/87:69, bet.sjukförsäkringen prop.gatoriska
kalenderdags-densjukperioderVid längre1986/87: 182.rskr. gav

Vidkompensation.avseddsjukpenningen iberäknade settstort
kalender-däremotperiodereller kortareenstaka dagarsjukdom gav
för vissakonsekvensersjukpenningdagsberäknad ogynnsamma

oberoendedelades med 365försäkrade, eftersom SGI:nkategorier
arbetsåret ellerfördelar sigfaktisktarbetsinkomsten överhurav

Även kalender-medföräldrapenning kundetillfälligarbetsdagen.
beräknaseftersom den påavsedda,bli lägre dendagsberäkning än

då för-endast för dagarochsjukpenningensätt utgessomsamma
vid kortaersättningsnivånlågaförvärvsarbetat. Denäldern skulle ha

påtaglig förkalenderdagsberäknad sjukpenningvidsjukfall mestvar
dessaregelbundet dagtidsarbete. Förhadeintedem att mersom

sjukperioderkompensation vid kortareavseddskullegenerellt ges
Även beräknings-sjukpenningen.tim/dagberäkningeninfördes av

förändrades motsvarandeföräldrapenningtillfälligförgrunderna
här inte14-dagarsperiod, eftersomtillbegränsningsätt utan enmen

ersättningsfall.vid längreutjämning tidensker motsvarande över
tim/dagberäknade ersättningenUtgångspunkten för den attvar

avstå frånden försäkrade måsteden tidskulle förden endast utges
tillfällig vård bam. Densjukdom ellergrundförvärvsarbete avav

föräldrapenningen.tillfälligaför dengällde redan tidigareprincipen
kalender-respektiveför tim-, dag-beräkningssättenskildaDe

framgår nedan.dagsberäknad sjukpenning
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Exempel: SGI 180 000 och årsarbetstiden 2 080 timmar eller
dagar.260

Sjukpenning fr.0.m. dag 2 dag i sjukperioden:14t.0.m.

Timberäknad sjukpenning Dagberäknad sjukpenning
75 180 000 75 180 000x x
100 2 080 65 kr/timme 100 260 519 kr/dagx x

Sjukpenning fr.0.m. dag 15 i sjukperioden

Kalenderdagsberäknad sjukpenning
75 180 000x
100 365 369 kr/dagx

Sjuklönelagens7.1.6 regler

Lagen 1991:1047 sjuklön SjLL trädde i kraft den l januariom
1992. Den 1 april 1993 gjordes vissa ändringar bl.a. i form attav en
karensdag infördes. Fr.0.m. den l januari 1996 trädde ytterligare för-
ändringar i kraft och fr.0.m. den januaril 1997 gäller för-senastnu
ändringar i fråga sjuklöneperiodens längd.om

Lagen arbetstagare anställda, dvs. uppdragstagare ochger
företagare tvingande vid sjukdomrätt behålla viss delegna atten

lön och andra anställningsförmåner sjuklön.av
Arbetsgivaren har således ålagts for ersättningett att utgeansvar

i form sjuklön till den anställde. Den anställde har därvidav rätt att
under de första 28 dagarna varje sjukdomsfall sjuklöneperiodenav
behålla 75 % de anställningsförmåner han/hon gått misteav som om
till följd nedsättningen i arbetsfonnågan. För den första dagen iav
sjuklöneperioden betalas ingen ersättning karensdag. Om sjuk-en
period börjar inom fem dagar från det tidigare sjukperiod avslu-en

skall sjuklöneperioden omfattatats, endast så många dagar denatt
tillsammans med sjuklöneperiod hos arbetsgivare underen samma
den tidigare sjukperioden 28 kalenderdagar.utgör Därvid skall dagar
i den tidigare sjuklöneperioden beaktas. innebärDet denatt nya
sjukperioden enligt SjLL skall betraktas fortsättning densom en av
tidigare sjuklöneperioden i vad karensdag och avgränsningavser av
sjuklöneperiod.

En arbetstagare blir sjuk har således i normalfallet tillrättsom
ersättning i form sjuklön sin arbetsgivare fr.0.m. den andraav av
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arbetsoförmågasjukdagen. Vid fortsatt grundden 28:et.0.m. av
fr.o.m. den dagen.sjukdom sjukpenning enligt 29:eAFLutges

personkrets SjLL sikte skiljer sig från den gällerDen tar som
det frågafråga sjukpenning enligt Somi AFL. ärangetts ovanom

eller egenföre-för arbetstagare inte uppdragstagarerätt menom en
omfattas till sjuklöninte heller alla anställda denMen rätttagare. av

medHuvudregeln endast arbetstagareSjLL är att en av-som ger.
månad omfattas, varvid tilltalad anställningstid minst rättenom en

Är denfr.o.m. första dagen anställningstiden.sjuklön inträder av av-
tillanställningstiden kortare månad, inträdertalade än rättenen

har varit anställd, beräknat visstsjuklön arbetstagaren pånär sätt,
brytsfjorton kalenderdagar i följd. sjukperiod börjat löpaEn som

anställningen upphör.om
förmån,Sjuklönelagen i princip tvingande till den anställdesär

inskränkaarbetsgivare kan inte avtal upphäva ellerdvs. en genom
rättigheter enligt lagen. hinder därav får dockarbetstagarens Utan

vissa avvikelser kollektivavtal arbetstagarsidangöras genom som
godkänts sådan arbetstagarorganisationslutits eller centralav en

i lagen 1976:580 medbestämmande i arbetslivet.som avses om
möjlighet till principiell avvikelse från sjuklönenivåernaNågon är

dock inte avsedd. SjLL inskränker inte den till sjuklön kanrätt som
finnas enligt någon lag.annan

SjLL innehåller s.k. allmänt högriskskydd vilket innebärett att
antalet karensdagar begränsat till tio dagar under tolvmåna-är en
dersperiod. Antalet karensdagar beräknas därvid i förhållande till
sjuklön från varje arbetsgivare för sig och i förhållande till sjukpen-
ning för sig. vid elfte sjukperiod hosDetta innebär att en samma
arbetsgivare inom loppet tolv månader arbetstagarenäger rättav
till sjuklön fr.o.m. första sjukdagen.den

Efter ansökan hos försäkringskassan kan arbetstagaren även
komma omfattas s.k. särskilt högriskskydd. innebärDetatt attav
den lider sådan sjukdom kan upphov tillantas ettsom av en som ge
flertal sjukperioder sjuklön under tolvmånadersperiodmed kanen
få ersättning karensdag, dvs. redan från första sjukdagen. Förutan
arbetsgivarens del innebär beslut särskilt högriskskyddett attom
denne erhållakan ersättning från sjukförsäkringen för de kostnader
för sjuklön haft förarbetsgivaren arbetstagaren i fråga.som

SjLL möjlighet för arbetsgivare med fåtal anställdaett attger en
försäkra sig hos försäkringskassan kostnader för sjuklön.mot

SjLL finnsI regler s.k. sjuklönegaranti. innebärDeäven attom
vid tvist mellan arbetsgivare och anställd huruvida arbets-en en om
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arbetsförmåga nedsatt på grund sjukdom ellertagarens är av om
nedsättningens omfattning skall försäkringskassan efter ansökan av
arbetstagaren kunna lämna ersättning till honom/henne med skäligt
belopp. Ersättningen lämnas sannolika skäl finns för arbets-attom

har till den begärda sjuklönen eller del därav. Försäk-rätttagaren
ringskassan inträder därvid i arbetstagarens arbetsgivarenrätt mot
enligt SjLL och kan kräva ersättningen från arbetsgivaren.

I 1996/97:63 Samverkan, socialförsäkringens ersättnings-prop.
nivåer och administration, förslås ändring SjLL13 §m.m. en av
innebärande utökat särskilt högriskskydd för vissa arbetstagare.ett
Försäkringskassan skall på ansökan inskrivenärav en person som
hos försäkringskassan kunna besluta ersättning från den all-om

försäkringen för kostnader för sjuklönmänna till arbets-utgessom
givaren. Ett sådant beslut skall kunna meddelas den sökande harom

sådan sjukdom medför risk för eller flera längre sjuk-en som en
perioder under tolvmånadersperiod. Beslutet skall arbets-en avse

samtliga anställningar. arbetsgivareEn hartagarens haft kost-som
nader för sjuklön för arbetstagare omfattas sådantetten som av
beslut skall efter ansökan kunna få ersättning från försäkringskassan.
Förslaget föreslås träda ikraft den januari1 1998.

Tidigare7.1.7 utredningar

kapitelI finns2 redogörelse för bakgrunden till sjukförsäkringen.en
nedanHär redovisas utredningsförslag under år.senare

Riksförsäkringsverket

I i juni 1989 RFV ANSER 1989:5, Sjukpenningför-rapporten
säkring för egenföretagare utredning och förslag, lämnade RFV-

egenföretagare.förslag till försäkringssystem förett nytt
I konstaterades sjukpenningförsäkringen förrapporten att egen-

företagare hade flera brister. Den svåröverblickbar för den för-var
säkrade och sjukförsäkringsavgiften överensstämde sällan med den
förmån Reglemas flexibilitet medförde försäkringskas-attsom gavs.

i sina beslut tvingades till många svåra bedömningar. Svårig-soma
heter fanns hålla tillfredsställande kompetens i handläggning-att en

ärendena.en av
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för-föreslog RFVmed problemenkomma tillFör rättaatt en
beståskulleegenföretagare. Dennaförförsäkringändrad avgruppen
frivilligochgrundsjukpenningmedobligatorisk deldelar,två enen

tilläggssjukpenning.del med
och in-förvärvsinkomsterföretagarnaskonstateradeRFV att

naturligaberäknaskundesjukdom intekomstbortfall vid samma
schabloni-därför rimligtför löntagare. Det accepteraattsätt varsom

isjukförsäkringegenföretagamasför system.seringar ett nytt
borde enligt RFVförändringförUtgångspunkten att gevaraen

vid sjukdom. Eninkomstbortfallförsäkringsskyddbättre motett
förmåneravgifter ochdessutombordeförutsättningviktig attvara

admi-enkeltvidarebordestämde Ett attsystemöverens. nytt vara
fastställandesamband medibedömningarnistrera. Kraven av

minimeras.bordesjukpenningnivå
in-på denförslaget beräknasenligtskulleGrundsjukpenning

B-skattpreliminärför debiteringunderlagutgjordekomst avsom
Ändrades inkomstberäkningföretagarenssjukförsäkringsavgift.och

preliminärinkomståret lämnaundermöjlighethan/hon haskulle att
kunde beräkna B-dåskattemyndighetlokaltill nyttdeklaration som

för beräkning-UnderlagB-skatt.fastställaochskatteunderlag en ny
ADB-register.frånborde inhämtas RSV:sgrundsjukpenningen av

grundval dessafastställa påskulle SGIFörsäkringskassan upp-av
fastställd SGI.beräknasSjukförsäkringsavgiften föreslogsgifter.

delatunderlagdettaskulle 90 %grundsjukpenningHel utgöra av
delomfattas dennaskulleegenföretagareSamtligamed 365. avav

försäkringen.
möjlighetfinnasenligtborde RFVgrundsjukpenningenUtöver

tilläggssjukpenningförsäkring förtecknaegenföretagareför att en
konstaterade så-grundnivån. RFVobligatoriskaovanför den att en

skil-inkomstbegreppegenföretagaresmotiverad bl.a.dan attavvar
ingårExempelvisanställda.förgällerfrån detmarkantjer sig som

ekonomiskaavskrivningar. Denochresultat båderörelsensi räntor
kundesjukdomvidarbetsinsatsendenbortfalleffekten egnaavav

skattemässigadenframgårvadbetydligtbli änstörre avsom
inkomstnivån.

beräk-förslagetborde enligttilläggssjukpenningenförAvgiften
tilläggssjuk-tillMed hänsynsjukpenningnivån.valdaefter dennas

skapasreglerborde liknandefrivillighetkaraktärpenningens somav
inomsjukpenningförsäkringenfrivilligadåvarandedengällde för

AFL.
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ansågRFV försäkringen kunde utformas fleraatt Densätt.
sammanlagda sjukpenningnivån borde dock inte tillåtas överstiga
den för den anställda maximala sjukpenningnivån motsvarande 7,5
basbelopp. RFV anvisade alternativa lösningar.tre

Ett alternativ innebar företagare skulle möjlighet tecknaatt att
tilläggssjukpenning till nivå, där denna tillsammans medupp en
grundsjukpenningen högsta sjukpenning för anställd, dvs.motsvarar
motsvarande inkomst 7,5 basbelopp.en

Ett alternativ innebar företagare med låg grundsjukpen-annat att
ning skulle få möjlighet teckna tilläggssjukpenning till ni-att upp en

därvå, sammanlagd sjukpenning uppgick högst till den sjukpenning
inkomst fyra basbelopp.motsvararsom en

Ett tredje alternativ tilläggssjukpenningen skulle ställas iattvar
relation till företagarens grundsjukpenning och med vissutges en

denna, 50 hadeDen låg grundsjuk-procent t.ex. procent.av som en
penning borde dock ha möjlighet teckna tilläggssjukpenningatt

till nivå, där sammanlagd sjukpenning in-motsvararupp en en en
komst på fyra basbelopp.

De reglerna borde påverka ersättningens storlekäven detnärnya
gällde andra socialförsäkringsförrnåner för egenföretagare, nämligen
föräldraförsäkringen, havandeskapspenningen, arbetsskadeförsäk-
ringen, dagpenningen till värnpliktiga smittbärarersättningen.samt

Möjligheterna teckna frivillig tilläggsförsäkring bordeatt en en-
ligt förslaget medföra vissa speciella begränsningsregler skulleatt
införas för motverka överutnyttjande. Främst gällde dettaatt ett
andra förmåner sjukpenning vilka avsåg planeringsbaraän mer
situationer föräldrapenning.t.ex.

Den tilläggssjukpenningförsäkringen skulle inte innehållanya
något hälsovillkor. föreslogsDäremot tilläggssjukpenning inteatt
längre skulle efter 65 års ålder. Avgiften för tilläggssjukpen-utges
ningförsäkringen borde bli åldersrelaterad.

Riksförsäkringsverket har också i RFV ANSERrapporten
Översyn1992:4 reglerna sjukpenninggrundande inkomstav om

SGI till regeringen den maj14 1992 föreslagit bl.a. särskilda kva-
lifikationskrav för till sjukpenning, regler för beräkningrätt nya av
årsinkomst och fastställande SGI vissa förändrade regler församtav

förSGI studerande.
Kvalifikationskraven för till sjukpenning borde enligträtt RFV

anknytas till lagen 1991:1047 sjuklön, dvs. den har rätt attom som
uppbära sjuklön skall också ha till sjukpenning. Den interätt som
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till sjukpenningdock ändå hatill sjuklön bordehar rätträtt om
arbetsmarknaden och underetablerad påhan/hon kunde sägas vara

hadeföre ersättningsperiodenmånader omedelbartramtid om sexen
timmardagar under minstförvärvsarbete i minst 60utfört tre per

Även dagpenning frånvillkoren för tilluppfylldedag. den rättsom
bordearbetsmarknadsstöd KASellerarbetslöshetskassan kontant

sjukpenning.för tilluppfylla villkoren rättanses
förslagdock iersättningsnivån RFV:sberäkningenVid togsav

försäkradFörslaget innebaranställningsförhållandet.tillhänsyn att
får anställningarbetsmarknaden ochetableradinte är som ensom

denskulle omfattastid dagar, intevilken omfattar kortare 14än av
berättigadeArbetslösa intesjukförsäkringen.obligatoriska ärsom

ocharbetslöshetskassan eller uppbär KASersättning fråntill som
skulle inteinkomstbortfall vid sjukdomhar någotsåledes inte vara

enligt gällasjukpenning. borde RFVberättigade till Samma även
Försäkradarbetslöshetskassan.utförsäkrade fråndem är somsom

anställninghans/hennessjukpenning vid tidpunkten dåuppbär upp-
sjukpenningnivå underbehålla sjukpenning ochskulle få sinhör

den uppbäransåg det inte rimligtpågående sjukperiod. RFV att som
utanför sjuk-arbetslösheten inträffar skulle ställassjukpenning när

förhindrad sökapenningförsäkringen under period då han/hon attvar
fall inte fågrund sjukdom. skulle dock i sådanaarbete SGIpå av

i det tidigare arbetet.följa löneutvecklingen
skulle enligt förslaget först kvalifika-Beräkning SGI göras närav
till uppfyllda. Utgångspunk-för sjukpenningtionsvillkoren rätt var

detberäkning SGI borde försäkringen så långtför ärattten varaav
inkomstbortfallet.skall kompensera det aktuella Förmöjligt att

ersättning-det tillfälle dåborde fastställas först viduppnå detta SGI
kunna förändras underErsättningen skulle ocksåskulle utges.en

förändrades uppåtlönebilden tjänstensjukskrivningen för det fall
utgångspunktlängd skulleeller nedåt. Anställningstidens utgöra en

beroendeföreslogs påTvå beräkningssättför beräkningen SGI.av
månader. tills-eller kortare Föranställningstiden längre änär treom

sammanhängande anställ-vidareanställd för anställd medeller en
skulle årsinkomsten beräknasning minst månader atttre genomom

hademed tolv eller för denmånadsinkomsten multiplicerades som
multiplicerades med eller 52.veckoinkomsten 50veckoinkomst,

månaderkortare anställningförsäkrad hadeFör än tresom en
utifrån inkomsten under sexmåna-årsinkomsten beräknasskulle en

aktuellatill sjukperioden, varvid dendersperiod i anslutning an-
sexmånadersperioden.sin skulle räknas i Enställningen i helhet
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genomsnittlig månadsinkomst skulle beräknas för denna sexmåna-
dersperiod, vilken sedan skulle multiplicera med tolv för fåattman
fram årsinkomsten. Arbetslösa uppfyllde kraven för tillrättsom
ersättning från arbetslöshetskassan eller KAS skulle vid sjukfall
erhålla sjukpenning motsvarande arbetslöshetsersättningen respek-
tive sjukpenningKAS. skulle då för fem dagar vecka i detutges per
fall den försäkrade skulle ha uppburit arbetslöshetsersättning under
hela kalenderveckan. Någon SGI beräknad årsinkomst skulle inte
behöva fastställas för denna grupp.

föreslogRFV vidare förhandsregistreringen SGI skulleatt av
slopas och SGI borde fastställas i samband med varjeatt ersätt-
ningsperiod. Enligt har behovetRFV förhandsregistrering fallitav
bort fr.o.m. januari 1992 då väntetiden för SGI slopades.

förslagRFV:s beträffande sjukpenningförsälaing för egenföreta-
har inte genomförts. förslagRFV:s den sjukpenninggrundan-attgare

de inkomsten inte skall grundas på andra ersättningar kontant lönän
och semesterlönefaktom inte heller skall påverka underlaget haratt
genomförts i sjukpenningförsäkringen fr.o.m. den januari1 1997.

Riksrevisionsverket

Riksrevisionsverket harRRV i sin revisionsrapport 1990-12-13,
Vad skall sjukförsäkringen omfatta kvalificeringskrav, yrkes-om-
inriktad rehabilitering tagit kvalificeringskraven för bliattm.m. upp
SGI-placerad. RRV följande sammanfattning.gör

Det lätt bli SGI-placerad, det räckerär medatt kom-att man
med arbetsgivareöverens börja anställning,attmer en om en

och till försäkringskassan har för avsiktattuppger man man
arbeta minst månader. Blir sjukskriven kan sjuk-att sex man

penning i vissa fall utgå med belopp inte istår överens-som
stämmelse med varaktigt inkomstbortfall.

Kvalifikationskraven för SGI-placering väsentligt lägreär
motsvarande regler inom arbetslöshetsersättningen.än Vik-

tigast SGI-placering byggerär förväntade, framtidaatt
inkomster medan arbetslöshetsersättning bygger faktiska
tidigare inkomster.

Sjukpenning i del fall alternativär till socialbidrag.etten
Som regel har både kommun och den enskilde ekonomiska
fördelar vinna sjukpenning utgår i stället för social-att att
bidrag, merkostnaden faller staten.

RRV kvalifikationskraven föröversynatt SGI-anser en av
placering motiverad. Bl.a. med hänsynär till ansträngningar-
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sjukförsäkringen,kostnadsutvecklingen inomhejdaattna
effektivitetsskäl.ochockså rättvise-men av

offentlig ekonomistudier iförExpertgruppen

har ioffentlig ekonomi, ESO,studier iförExpertgruppen rapporten
till hurförslagFörsäkring 1994:81Social Ds ettEn ettpresenterat

socialförsäkringar skulle kunnaolikasammanhållet för ut.system se
enhetlighet,omfördelning,bibehållenmotivenMed rätts-en

allmänvalt frånhar utgålikabehandlingsäkerhet och att engruppen
inkomstbortfall. Försäk-skyddarobligatorisk försäkring motsom

skulleför alla. Arbetslinjenvillkorskulle likaringen engesge
möjligheter-försäkringsreglema utformas såinnebörd ochvidare att

minskade.svartjobbtillna
arbetslöshetsförsäkringen medisamordnas reglernaförslagetI

med sjuk-kopplasFörtidspensioneringensjukförsäkringen. samman
mellan demfortsättningsvis finnasskiljelinje skallförsäkringen. En

indelningsgrundinte har det.och dem Somarbetehar ett somsom
arbetslöshet sjukdom.övertar

till skattförslaget omvandlasarbetsgivaravgifter skall enligtAlla
skall individualiserastill försäkringenegenavgifter. Betalningenoch

försäkra-alla medborgare.skall bli synliga för Denutgiñemaför att
hos försäk-månadsinkomsten registrerasförskallde attansvara

mellanförsäkrade inkomsten ligger 70för denochringskassan att
förvärvsinkomstema under året,de samladeoch 100 procent uppav

själv bestämmaförsäkrade skalltill basbelopp. Den7,5 extraom
försäkradedenEgenavgiften bestämsskall försäkras.inkomster av

inkomsten.
heltinkomstbortfallsförsäkring bygger påtillFörslaget att tre

försäkradnämligensocialförsäkringeniintroducerasbegreppnya
och garantinivå.dagersättninginkomst,

revisorerRiksdagens

social-Kontrolll994/95.l,har i sinRiksdagens revisorer rapport av
utgångspunkt frånmedsocialförsäkringenförsäkringen, granskat

försäkringsreg-Revisorerna konstaterarreglemas komplexitet. att
utgjort motivmycket sällanoch begriplighetöverskådlighetlernas

stället tycks det hatill förändringar.eller förslag Iför förändringar
ellerdifferentiera de skattermöjligheternade tekniskavarit så attatt
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avgifter inkomsttagare skall betala och det stöd de försäkrade skall
erhålla också har lett till sådan differentiering. Det har resulteraten
i svåröverskådligt och svårbegripligt regelsystem. Medborgarnasett
möjligheter tillgodogöra sig eller kontrollera statsmakternasatt - -
beslut har därigenom begränsats, liksom deras möjligheter deltaatt

och delta i den offentliga debatten. Revisorerna lämnar synpunk-av
effektema i olika avseenden komplicerade reglerter social-av

försäkringsområdet. De administration, information, med-tar upp
borgarnas frågor, kontroll, revision, tillsyn och regelförenkling,
regeringens information och riksdagens beslut avslutar medsamt
följande slutsats:

Vi bedömer inte färre och genomtänkta förändringaratt mera
socialförsäkringen behöver stå i strid önskemåletmot attav

statsfmansema. Tvärtom vi långsammareattsanera menar en
förändringstakt nödvändig, medborgare,är myndigheterom
och statsmakter huvud skall haöver någon möjlighettaget att
kontrollera socialförsäkringen, sig det gäller ut-vare nu
gifterna, reglerna eller försäkringens effekter.

Sjuk- och arbetsskadekommittén

Sjuk- och arbetsskadeberedningen fick direktiv den april20nya
1995 med uppgift bl.a. analysera och lämna förslag tillatt utform-
ning försäkringsskyddet vid inkomstbortfall orsakat kort ochav av
långvarig ohälsa hur rehabiliterande insatser skullesamt organiseras,
och hur drivkrafterna för förebyggande insatser kunde stärkas.
Genom dessa direktiv omvandlades den tidigare beredningen till en
parlamentarisk kommitté med inriktning; Sjuk- och arbetsska-en ny
dekommittén SAK. Beredningens tidigare uppgift hade varit att
enligt överenskommelse mellan dåvarande regeringen ochen
socialdemokraterna genomföra ordning med innebörd sjuk-atten ny
och arbetsskadeförsäkringama skulle flyttas statsbudgeten.ut ur
Kommitténs uppgift blev utforma organiserad allmänatt statenen av
ohälsoförsäkring.

Kommittén i sitt slutbetänkande SOU 1996:113 Enangav
allmän och aktiv försäkring vid sjukdom och rehabilitering som
problem med dagens beträffande beräkning inkomst-system av
underlag vid korta och medellånga sjukfall bl.a. följande.

Enligt nuvarande regler beräknas ersättningsunderlaget för
sjukpenning aktuell och förväntad framtida inkomst.en
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helt obe-isjukpenningperioden idagVidare stort settär
modelldiskuteratunder höstengränsad. Kommittén har en

till beräknasjukfallmånaders gårefterdär över atttreman
alternativthistorisk inkomstersättningsunderlaget en

historiskaktuell inkomst. Valethistorisk ochblandning avav
försäkringsskyddinkomstunderlag det gällerinkomst närsom

uttalat i direktiven. Någotklartlångvarig ohälsavid är
val in-det gälleruttalande finns intemotsvarande när av

tordemedellånga sjukfall.och Härkomstunderlag vid korta
funderingar.förkommittén hadärför större utrymmeett egna

probleminventering vadgjorthar1995:149I SOU en
har där fram-sjukfall. Bl.a.ersättningsregler vidgäller dagens

sjuk arbets-sigdet i dag kan lönakritikförts attmot att vara
friskjämfört medsjukpenningoch uppbäralös att vara

ersättning från arbetslös-tillmed ellerarbetslös rättutan
påpekats desammanhang hardettahetskassan. I även pro-

därsaxningar mellanförekommer medblem systemensom
vardagar-arbetslöshetsersättning underuppbärakant.ex.man

helgen.med karensdag, undersjukersättning, dockoch enna
lagts ide förslagproblem kanDessa ovansomman genom

till medbetänkande delvis kommanämnda rätta attgenom
för arbetslösa med dettimsjukpenningreglerinföra även

fråninte får överstiga dagpenningsjukpenningentillägget att
arbetslöshetskassa eller KAS.

fram beträffande ersättningsunderla-kritik förtsDen som
inkomstbortfallet"beviskraven"främst på ärattget avser

få sjukpenning-Eftersom det idag lättalltför låga. är att en
sjukförsäkringen i vissa fallgrundande inkomst kommer att

haftförsäkrade knappast skulle hainkomster denersätta som
arbetsföra livunder perioder under sittkortare ävenänannat

endastgäller särskilthan varit frisk. Detta personer somom
sjukpenningoch fårunder mycket tid varit i arbetekort som
föreslagithar kommitténunder 1995:149lång tid. I SOU ett

skallstället SGlförhandsregistrering SGI. Islopande avav
dåersättningsfall och påförekommandeberäknas vid varje

försäkringskassornaförhållanden. innebärrådande Detta att
ekonomiska för-rådandetillalltid skall uppdatera SGI:n

"beviskra-såledesskärperhållanden. På detta sätt uppman
inkomstbortfallet. Ingentingför det påståddaven" änannat

bortseendeinkomstbortfallet medförväntade aktuelladet
Gamla höga in-tillfälliga förändringar skallfrån ersättas.

föreslagnabetydelse. denminskar således i Genomkomster
isåledes komma bra bit påförändringen kan vägman en

ersättningsunderlaget.beräkningenavsikten att strama avupp

beräkningsunderlagetslutliga ställningstagande blevSAK:s att
aktuell inkomst, och i möjligasteskulle, tidigare, basera sigsom
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mån det faktiska inkomstbortfallet. Dagersättningen skullemotsvara
basera sig kontantlön inte på andra skattepliktiga förmåner.men
Semesterlön och motsvarande skulle inte heller beräknas till högre
belopp vad skulle ha utgjort ersättning förän utfört arbete undersom
den tid framräknad semesterlön kan sådan för-Enmotsvara.anses
ändring SGI-underlaget har införts fr.o.m. den l januari 1997.av

fannSAK historisk inkomst skulle kräva särregleringaratt av
betydande slag. Sådana bestämmelser framstod, enligt SAK, som
alltför omständliga och svåröverblickbara, inte minst för den
enskilde.

sitt delbetänkandeI SOU 1995:149 Försäkringsskydd vid sjuk-
dom föreslog SAK, liksom RFV gjorde 1992, förhandsregist-att
reringen SGI slopas och SGI beräknas för varje ersättnings-attav
tillfälle.

SAK hade enligt sina direktiv inte hänsyn till några särskil-att ta
da önskemål utformningen ersättningen för egenföretagare.om av

berördeDen i slutbetänkandet helt kort frågan uppdelningenom
olika inkomstslag vid beräkningen SGI. Kommittén fann därvidav
följande.

Uppdelningen de olika inkomstslagen kan sägasnumera
motiverad, inte hur sjukpenningen i olika situationervara av

bör beräknas främst för reglerautan skall betalaatt vem som
egenavgifter. Några problem i tillämpningenstörre föranleder

inte de skilda reglerna. Vi därförnumera attanser samma
uppdelning inkomstslag fortfarande bör ochgöras att
skilda regler för sjukpenningens beräkning fortfarande måste
gälla för de olika inkomstslagen. Den utformningennämnare

regler för ersättningsunderlag och sjukpenningens beräk-av
ning bör situationer där arbete utförs självständigt ipassa en
enskild näringsverksamhet.

För egenföretagare ansåg SAK utgångspunkten för ersättnings-att
underlaget skulle den beräknade aktuella ârsinkomsten.vara

Kommittén ansåg dock svårigheterna beräkna inkomsterna föratt
dessa Årsinkomstenbetydligt för arbetstagare.större än måstesom
i princip beräknas kalenderår. kundeMan inte skillnadt.ex. göraper

inkomstemas storlek under olika eller verksamhetensäsonger om
utökades under året i visst fall.än Utgångspunkten för beräk-annat
ningen borde enligt kommittén nettointäkten rörelse enligtvara av
föregående års taxeringar eller, taxering för det året ännusenasteom
inte förelåg, självdeklaration, bokslut eller liknande. Endast om
verksamhetens resultat ökat eller minskat betydligt efter denna tid
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lägrerespektivetill högreersättningsunderlaget beräknasskulle
Med deresultat utvisat.föregående årensdebelopp vad treän tre

omräk-genomsnittliga inkomstendenresultat avsågsårenssenaste
dekostnadsutvecklingen. Omtill den allmännanad med hänsyn

skulleökande riktningtrend itydderesultatårensföregående en
med tilläggutgångspunktkunnainkomsteråretsdet utgörasenaste

trend.dennaenlighet mediinkomstökningenförmodadeför den
trend.sjunkandevidgällabordeMotsatsen en

förskulle slopasjämförelseinkomstreglernaföreslogSAK att om
skulle isjukpenninggrundande inkomstenegenföretagare. Den

begränsningarbeteaktuell inkomstberäknasstället utanegetav
arbete förliknandeavlöning förskäligvadtill motsvarar annanssom

räkning.
Även verksamhetsunderberäkning SGIförreglerna upp-enav

skulle slopas.förvärvsförhållandenvid ändradeellerbyggnadsskede
gällaskullesjukersättningenförlägsta nivåstället föreslogsI att en

heltid ellerarbetaregenföretagareninkomster. Omvid låga mer
sjukersättningenfastställas såunderlaget mot-borde enligt SAK att

ersättnings-lägstadennivå skulleKAS-nivån. Denna utgörasvarade
från verk-början ellerverksamhetensfrånräknatnivån under årtre

samhetsförändringen.
vidmöjlighetenskulle bortvidareföreslog attSAK taatt man

sjukersätt-beräkningsunderlaget förskuldbelastning bestämmastor
nettointäkten.skatterättsliga Kom-denbelopptill högrening änett

enligtredan beaktasskuldbelastninghärvidmittén fann störreatt en
räntefördelningobligatorisk negativreglerskatterättsligadagens om

000 kr.nettoskuld överstigande 50vid en

ocharbets-Befolkningens7.1.8

sjukförsäkringsförhållanden

kvinnorsUtredningenbeskrivitsarbetsmarknad harDagens omav
kvinnor ochHälfteni betänkandetarbetsmarknad omvore nog -

betänkandet redo-1996:56. Iarbetsmarknad SOU90-taletsmän
arbetsmarknaden denbeträffandesiffrorbland andravisas många

anställningsfonnefter 1995.sysselsattafördelningenprocentuella av
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Kvinnor Män
Fast anställda 80 75
Tidsbegränsat anställda 14 9

företagareEgna 6 16

Källa: SCB, AKU

Arbetskrañen och arbetslösheten redovisas många olika vinklar.ur
slutsatsernaI 1990-talet präglas samhällsekonomiskanoteras att av

problem och strukturella förändringar. En slutsatserna harav som
intresse här följande.är

Andelen tidsbegränsade anställningar alla anställningar harav
totalt inte förändrats under 1990-talet.sett nämnvärt Vikaria-

har minskat i omfattning.ten Däremot har andelen personer
"kallas vid behov", dvs. den osäkraste formen tidsbe-som av

gränsade anställningar, fördubblats. Kvinnor klartnästan är
överrepresenterade. Män dominerar i ökande formen annan

tidsbegränsade anställningar, nämligen objekts- ochav pro-
jektanställningar. Sådana leder betydligt oftare "kallas vidän
behov" till fasta anställningar.

absolutal tal har sysselsättningen efter anställningsform utvecklats
följandepå tusental.sätt,

Tabell 7:1 Sysselsättning efter anställningsform, utveckling

År Fast anställda Tillfälligt anställda Egna företagare

1988 3550 455 394
1989 3638 421 407
1990 3706 399 403
1991 3653 385 393
1992 3453 390 407
1993 3 129 406 429
1994 3020 471 436
1995 3041 500 447
1996 3040 489 434

Källa: AKU
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kön tillsam-anställda fördelatredovisas de tillfälligtavsnitt 7.4I
kallas vidtillfälligt anställdaantaletmed utvecklingen somavmans

behov.
och 978 kvin-3 607december 3 450 9221996Den 31 mänvar

försäkrings-försäkrade i allmäninskrivnatotaltdvs. 7 058 900nor,
kvinnor, dvs. totalt 4 338 451och 4072 080kassa. 258 0442 män

Fördelningen mellansjukpenningförsäkrade. personerpersoner var
anställda, med för-anställningförvärvsinkomstermed personerav

företagareförvärvsarbete anställningvärvsinkomster änannatav
anställd ochbådehar förvärvsinkomsteroch som somsompersoner

nedan.framgår tabellernablandadeföretagare av
och skyldig-infördes år 1992sjuklönbestämmelsernaSedan om

försäkringskassaninkomstförhållanden tilländradeanmälaheten att
gradsiffror dock inte medspeglar dessa1994slopades år samma av

för tillkan läggas till grundinkomstersäkerhet vilka rättsom
uppburitinte harberor bl.a. påersättning. Det att som er-personer

funnit anledning tillförsäkringskassan kanske inte harfrånsättning
ändå bildinkomstförändringar dit. Tabellemaanmäla sinaatt ger en

inkomstintervall.olikafördelningen överav

försäkrade den 31 dec. 1996. MänInskrivnaTabell 7:2

År SamtligaAnställda BlandadeFöre- Hemma-Enbart
makar försäkradesjukvårds- tagare

försäkrade

801 372578 1 109 016-29 390 214 402 471 7
547 46 625 823008 530-39 51 379 539 843 29

9 639 262 616 281519 089 41 01840-49 46 273
558 82310 203 42460 814 448 267 39 11550-59
196 3952 829 209110 447 29 37460-64 69 811
652 2282 750 3och 46 658 19 44965 3 443mer

32 077 944 3 450 922159 192Summa 191 934 2 066 7751

Källa: RFV.
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Tabell 7:3 Inskrivna försäkrade den 31 dec. 1996. Kvinnor

År Enbart Anställda Före- Blandade Hemma- Samtliga
sjukvårds- makar försäkradetagare
försäkrade

16-29 376 645 386 753 4 443 726 33 768 600
30-49 67 222 510 896 13 112 3 890 1 667 597 387
40-49 41455 515 753 16 910 6 821 4 687 599 565
50-59 76 889 439 121 17 029 7 295 5 699 546 033
60-64 88 657 106 114 5 937 1 538 3 998 206 264

och65 845 969 33 624 9 716 729 91 890 129mer

Summa 1511396 1992 261 67147 20 999 16175 3 607 978

Källa RFV

Tabell 7:4 Sjukpenningförsäkrade den 31 dec. 1996. Män

Sj ukpennin Anställda BlandadeFöretagare försäk.Samtligag-
grundande förvärvsink.m.
inkomst kr

6 000-40 000 55 480 27 748 1 523 84 751
40 100-80 000 53 164 33 796 2 842 89 802

80 100-120 000 160 847 32 760 3 775 197 383
120 100-140 000 157 575 12 273 2 235 172 083
140 100-180 000 544 907 26 247 5 512 576 665
180 000-220 000 536 381 14 319 6 203 556 903
220100-271 300 311 415 7 473 5 306 256 253
271 och400 246 996 4 576 4 681 256 253mer

Summa 2 066 775 159 192 32 077 2 258 044

Källa: RFV
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den 31 dec. 1996. KvinnorTabell Sjukpenningförsäkrade7:5

försäk.Blandade SamtligaSjukpenning- Anställda Företagare
förvärvsink.grundande m.

inkomst kr

6 000-40 000 65 365 16 242 890 82 497
14514840100-80 000 125 715 17192 2 235

641 332 363 14580 100-120 000 343 172 13 4
120100-140000 313 613 5015 2434 321062

000 685 694 8 542 4 492 698 708140 100-180
180 000 305 653 3 489 3 146 312 288100-220
220 100-271 200 102 737 1 892 2 101 106 737
271 300 och 48 332 1 127 1 363 50 822mer

Summa 1 982 281 67 147 20 999 2 080 407

Källa: RFV

i7.2 Problem nuvarande system

Direktiven7.2.1

tilläggsdirektivenI den 28 november framhålls1996 enligt RRVatt
och har de lågtRFV ställda kvalifikationsvillkoren för fastställande

bidragit tillSGI försäkringen inte längre i alla avseenden kanattav
betraktas inkomstbortfallsförsäkring. vissa fallI utgessom en er-
sättning motsvarande tidigare förvärvsinkomst inte någottrots atten
eller endast mindre inkomstbortfall föreligger. förhållandetDetett

inkomstbortfallsprincipen vissi mån urholkats har enligt direk-att
tiven sin i bl.a.grund reglerna kvalifikationsvillkor och s.k. SGI-om
skyddade tider.

Enligt direktiven finns vidare bristande samband mellanett av-
gifter och förmåner för dem har kortare anställningar. Ensom per-

har kortare anställning inte berättigad till sjuklön påärson som en
grund den avtalade anställningstiden för kort. kanDet ocksåatt ärav
förekomma fall där visserligen uppfyller kvalifikationskra-personen

för sjuklön på grund varaktighetsrekvisitet inte fårt.ex.ven men av
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någon SGI fastställd. fallI sådana kan komma betalaattpersonen
avgifter till ingen del till sjukpenning.rättsom ger

förUtgångspunkten utredningens SGI-reglerna skallöversyn av
enligt direktiven beräkningsunderlaget så långt det möj-att ärvara
ligt skall relaterat till faktiskt inkomstbortfall. denFörvara som
saknar dokumenterad inkomst förvärvsarbete vilken bortfalleren av
vid sjukdom bör ersättningen kunna baseras tidigarepå inkomster av
förvärvsarbete under viss tidsperiod. regler föreslåsDe skallen som
uppfylla den enskildes behov väl fungerande försäkring därav en

och kan tillförsäkra sig kunskaper både rättigheter ochvar en om
skyldigheter. Administrationen försäkringen skall enkel ochav vara
undantag från de övergripande principerna bör så långt det möjligtär
undvikas.

Allmänt7.2.2

Den allmänna sjukpenningförsäkringen går tillbaka till lagstift-en
ning trädde i kraft år 1955 och grundas utredningsom som en
från 40-talet. Sedan dess har samhället genomgått förändringarstora
och såväl praxis författningsreglering har ändrats under årenssom
lopp.

I generell försäkring omfattar hela den förvärvsarbetandeen som
befolkningen förekommer försäkrade med de skilda förhållan-mest
den. Huvuddelen de försäkrade har fast anställning. Beräkningenav

SGI för denna innebär inte några problem. denl generellaav grupp
försäkringen ingår dock försäkrade medäven ovanliga arbetsförhål-
landen och osäker eller oregelbunden anknytning till förvärvslivet.

dennaFör behövs hjälpregler för beräkna SGI.attgrupp
Nuvarande SGI bygger beräkning den årsinkomst denen av

försäkrade kan ha tills vidare. SGI således uppskattningantas är en
den framtida årsinkomsten.av

tillämpningenFör sjukpenningförsäkringen utbildades frånav
början vissa hjälpregler. försäkradEn hade arbetesom som om-
fattade minst månader försäkrades för inkomsten omräknad tillsex
årsinkomst. Vid beräkningen beaktades inte inkomständringar som
varade mindre månader.än Förvärvsarbetande med oregelbundetsex
arbete kunde försäkras för den beräknade sammanlagda årsinkoms-

under förutsättning inkomstenten, kunde bliatt regelbundetantas
återkommande, dvs. föreligga under minst två år efter varandra. Om
den försäkrades inkomster inte visade sig uppgå till det belopp



SOU .Sjukpennirzggrundande inkomst...1997:85 219

sjukpenningförsäkringen gjordesgrundats på, bedömningen ny som
kunde innebära sjukpenningförsäkringen sänktes. Dettaatt system
ligger fortfarande grund föri princip till beräkningen SGI.av

förhållandet grundas uppskattning framtidaDet SGI påatt en av
inkomst innebär självfallet i sig den fastställda fallSGI:n i mångaatt
inte med den verkliga inkomsten. betydelse bl.a.Avstämmer är
vilka krav utredning den försäkrades arbets- och inkomst-om
förhållanden ställs. Om kraven ställs lågt i sådant ärett systemsom
det risk för inkomsten beräknas för högt, och försäkringskas-att att

godtar inkomst inte mycket förhoppningär änsan en som mer en om
framtiden. kravet utredning ställs högt kan andraOm på det å sidan
föreligga risk för förSGI lågt.sättsatt

grundbulten iOm den SGI-systemet den sjukpenning-är attena
grundande inkomsten baseras uppskattningpå framtiden, ären av
den andra fastställd gäller bortsettSGI från reglernaatt en om-
omprövning och besvär -till dess den försäkrades förhållanden änd-

och kan ändrasbeslutet enligt reglerna i kap.3 5 § AFL.rats
Reglerna beräkning inkomsten och ändring den fast-om av av

ställda beroende varandra, bl.a.SGI:n eftersom uppskattningenär av
inkomsten tills vidare. det ofta kanDet svårtgör att attavser vara

bedöma avvikelse i de fall den verkliga årsinkomstenom en av--
viker från den uppskattade kan bero detpå ursprungligasägas att-
beslutet felaktigt eller ändring har inträffat.attvar en

ursprungliga sjukförsäkringssystemetDet se redogörelse i av-
snitt 7.1 innebar trygghet för den försäkrade han/honatten genom
i förväg kunde säker vilken ersättning skulle betalas ut.vara som
Principen fastställd SGI grundval den framtidaantagnaom av
inkomsten, i kombination med reglerna ändrade förhållandenattom
inte kunde påverka försäkringen förrän ändringen kommit till kas-

kännedom liksom förbudet ändring SGI under pågåendemotsans av
sjukdom, ledde dock till försäkringen i många fall inteatt gav en
riktig kompensation.

Under årens lopp har många etappvisa ändringar i regelsystemet
införts redogörelsese i avsnitt gjort7.1 svåröver-systemetsom

Ändringamaskådligt och svårtillämpat. har främst föranletts av
önskemål förbättrat försäkringsskydd, också admi-ettom men av
nistrativa skäl och behov förhindra överkompensation. Genomattav
praxisutvecklingen och olika lagändringar har försäkringsskyddet
utsträckts. följdEn härav har blivit försäkradeden i del fallatt en
blir berättigad till ersättning vida överstiger den inkomstförlustsom

sjukdomen rimligen kan orsaka. Samtidigt kan det, ävensom anses
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har utökats, fortfarande förekomma fallförsäkringsskyddet närom
regelsystem otillräcklig kompensation.försäkringens ger en

förhållandena vadofta konstatera ändrats ellersvårtDet är att att
tid.den omedelbart före skyddadskall SGI:nrättaanses vara ensom Jlavgränsningen mellan bestämmelserna i kap. 5 §problem 3Ett är

iändring förhållandena, och bestämmelserna i 20förutsätter avsom
medinnebär ändring ursprungsbeslutetkap. l0 § AFL lava som en

iidet blivit felaktigt och innehåller begränsningaranledning attav
ändring med hänsyn till rättssäkerheten.möjligheterna till Detta

till det oftagäller bl.a. för äldre beslut. Reglerna leder svårtär attatt
ändra felaktigbedöma kan SGI.man enom

in-praktiken ofta kontroll den försäkradesI närmaregörs aven
ersättningsfall aktua-komstförhållanden först i samband med att ett

tillersättning. Kontrollen kan i vissa fall fåliserar utbetalning av en
kanföljd i samband med ersättningsfallet.SGI:n Detomprövasatt

enligt bestämmelserna i kap. §då bli aktuellt med återkrav 20 4
ändrakan emellertid också visa sig det då inte gårAFL. Det att att

felaktigt fastställd SGI.en
bortredovisade förhållandena liksom tagitDe att man numera

förhandsregistrering den sjukpenninggrundande in-kravet på av
medkomsten medför inte de fördelaruppnåratt systemetman som

fastställd SGI grundad på antagande de framtida inkomsternaom
tidigare hade, nämligen förutsebarhet för försäkradeden och en
smidig administration för försäkringskassan.

Sammanfattningsvis kan visser-nuvarandesäga att systemman
ligen vidsträckt försäkringsskydd, reglemas kom-ett attger men
plexitet och svåröverskådlighet det för enskildesvårt dengör att
bedöma vilken ersättning frånkommer betalas. Utfallet blirattsom
den försäkrades synpunkt många gånger osäkert. detDetta gör att
från rättssäkerhetssynpunkt finns anledning kritisera nuvarandeatt

Ävenreglering. rättvisesynpunkt kan kritik framföras.ur
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överväganden7

Utgångspunkter7.3.1 för kvalifikationsvillkornya

bakgrundMot det tidigare redovisade utredningen attav anser
nuvarande regelsystem måste förändras. En reglering bör byggany

principer bättre rättvisa mellan individerna liksom bättresom ger
överensstämmelse mellan förmåner och avgifter.

Utgångspunkten bör SGI:n skall beräknas först då denattvara
försäkrade begär ersättning och bygga depå då aktuella förhållande-

innebär bl.a.Det begreppet fastställd SGI måsteatt utmönstrasna.
och kan fastställasSGI först den försäkradeatt när anspråkgör
ersättning. Någon begränsning försäkringsskyddet grund attav av
SGI inte fastställs förhandpå dock inte avsedd i vidareär mån än att
avsikten få säkrare underlag för bedömningenär vilketatt ett av
inkomstbortfall skall De förersättas. närvarandesom grupper som
omfattas sjukpenningförsäkringen skall omfattas deävenav av nya
reglerna.

försäkradeFör vid den tidpunkt då ersättningsfrågan aktua-som
liseras hindrade förvärvsarbeta ellerär har osäker anknytningatt en
till arbetsmarknaden behövs bättre grund för ersättningsunder-en
laget gamla beslut byggerän på uppskattningar osäkersom av en
framtid.

Enligt förarbetena till reglerna sjukpenningförsäkringen skallom
framgår redogörelsen i avsnitt beräkningen7.1 grundassom av

Äveninkomsten under till två år. i börett dennaett nytt system
grundprincip vägledande. Det innebär försäkrade fastatt ärvara som
förankrade på arbetsmarknaden liksom för närvarande skall få sin
sjukpenninggrundande inkomst beräknad den aktuella inkomsten.
Däremot finns det skäl de hjälpregleratt ompröva närmare som
utbildats för beräkna SGI för de haratt osäker ellergrupper som en
oregelbunden inkomst. praktikenI innebär dagens regler i dessaatt
fall beräknas SGI:n oftast på eller mindre "historiska" in-mer
komster. En tydligare reglering skulle både bättre förutsebar-som ge
het och lättadministreratett i dessa fall direktärsystem attmer
grunda beräkningen på de inkomster den försäkrade faktiskt haft när
han/hon varit i arbete föroch vilka han/hon betalat avgifter. En

aspekt har varit vägledande för utredningen samverkanannan ärsom
med arbetsmarknaden. Sjukförsäkringen kan visserligen inte lösa
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samverkaden bör så långt möjligtarbetsmarknadsproblemen, men
motverkar arbetslinjen.samhället så den intedelarmed övriga attav

beträffande kvalifika-utredningen läggerförslagDe nyasom
dagens regleravsedda bättretionsvillkor för SGI änär att an-vara

arbetsmarknaden.rådande förhållandena påefter depassade nu
de bestämmelsernautformningenDen närmare omav nya

avsnittensjukpenninggrundande inkomst behandlas iberäkning av
7.3.2-7.7.2

Bedömningstidpunkt7.3.2

skall bestämmasfastställd SGI slopas. SGIFörslag: Begreppet
sjukpenning eller dager-betaladet aktuelltnär är utatt annan
Bedömningen kvalifika-från försäkringskassan.sättning av om

skallstorlekenuppfylls och bedömningen SGItionskraven av av
dende förhållanden råder vidmed utgångspunkt igöras som

försäkringskassanersättningsfall hos uppstår.tidpunkt då ett

beräkningenutgångspunkt för utredningen har varit SGIEn att av
tillförhållanden så möjligt anknyterskall grundas på nära somsom

period ersättningen fram-förhållandena under den Somsom avser.
föregående avsnitt utredningen därför begreppetgår attav anser

skall bestämmas förstfastställd skall och SGISGI närutmönstras att
sjukpenning ellerdet aktuellt med utbetalning dagersätt-är av annan

inkomstbortfall uppkommer.ning och då för den tid Vi använ-som
bedömningstidpunkt begrepp för dender ordet ett gemensamtsom

för bedömningen. Förslagettidpunkt skall utgångspunktvarasom
tidpunkt för hur SGI-beräkning-innebär bl.a. denna blir styrandeatt

skall göras.en
bedömningstidpunk-bakgrund det anförda föreslårMot attav

första ersättningsdagen, dvs. den dag tillskall den rättenten vara
eller i fall första dagensjuklön har upphört med sjukpen-annat

ning/annan dagersättning. Vid bedömningen skall karensdag anses
med ersättning.dagsom
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Kvalifikationsvillkor7.3.3

skallFörslag: SGI bestämmas endera enligt huvudregel,en som
omfattar flertalet försäkrade, eller enligt alternativregel.en

Huvudregel: försäkradFör vid bedömningstidpunktensom
tillträtt anställning och har anställningsavtal gälleretten som
tills vidare beräknas SGI:n på grundval inkomsten i anställ-av
ningen. Detsamma gäller försäkrad vid nämnda tidpunkten som
tillträtt anställning och har avtal tidsbegränsadetten om en
anställning tillsammans med sådant avtal omfattarannatsom
minst tolv månader i följd. Arbete uppdragstagare jämställssom
med arbete anställd eller flera uppdragsavtalettsom om
föreligger omfattar minst nämnda tid.som

Alternativregel: För den inte omfattas huvudregelnsom av
skall SGI:n beräknas på grundval den försäkrades inkomstav av

arbete under tidsperiod tolv månader före bedöm-eget en av
ningstidpunkten. tidsperiodenNär bestäms kan försäkringskas-

enligt föreskrifter regeringen eller, efter regeringenssan, som
bemyndigande, Riksförsäkringsverket meddelar, bortse från tid
då den försäkrade inte förvärvsarbetat, s.k. överhoppningsbara
tider.

Huvudregel

Det flertalet eller 75-80 % den förvärvsarbetandestora befolk-ca av
ningen har enligt tillgänglig statistik fast anställning. För dessaen

det oftast enkeltär vilken inkomst deras anställningatt avgöra ger
och sjukpenningförsäkringens huvudregel kan därför konstrueras
med utgångspunkt från deras förhållanden.

Majoriteten förvärvsarbetande med fast anställning har arbetatav
avsevärd tid innan det inträffar sjukfall sådan längd detetten attav

blir aktuellt betala sjukpenning. allmänhetIatt torde de då ha fasten
förankring i yrkesområdet. Enligt utredningens mening bör därför
deras sjukpenninggrundande inkomst beräknas på grundval för-av
hållandena vid bedömningstidpunkten.

Huvudregeln skall först och främst omfatta dem har tills-som en
vidareanställning. Men andraäven bör kunna reglerasgrupper av
huvudregeln. Försäkrade har arbetsavtal minstett tolvsom om
månader har enligt vår mening sådan förankring i yrkesområdeten
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huvud-beräknas enligtkansjukpenninggrundande inkomstendenatt
regeln.

avtaltillsvidareanställning ellerinte harförsäkrad ettEn ensom
huvudregeln,underkan ocksåarbetetolvmânadersett rymmasom

före-föreligger eller haranställningarsådanaförutsättningunder att
gälla denföljd. kantolv månader i Detsammanlagtunderlegat t.ex.

löpande följd hosvikariatsanställningar ihaft antalett sammasom
anställningar hostillfälligaharockså denarbetsgivare, sommen

omedelbart på varandra.följtanställningamaarbetsgivare,olika om
Även omfattasanställd eller uppdragstagarebisysslor avsom --

avtaltillsvidareavtal ellerreglerashuvudregeln, de ett omavom
förtroende-gällaföljd. kanmånader i Dettasammanlagt tolv t.ex.

och nämndemän.valda
inkomst arbeteberäknas påpraxis kan SGInuvarandeEnligt av

följd detdetta får tillViförsäkrade tillträtt.den inte attattansersom
reellt avtalförelegatbedöma detsvårtgångermånga ettär att omom

sjuk-till följdkunnat tillträdaförsäkrade intedenarbete avsom
skall ha påbörjatförsäkrade faktisktdärför denVidomen. attanser

huvudregeln. Omför omfattasförvärvsarbetetavtaladedet att av
påbörjatförsäkrade harbeträffande huruvida denuppstårosäkerhet

iblir sjuk den första dagenfall där han/honarbete iavtalat ettett
möjlighetutbetalade sjuklönenanställningen, kan den utgöra atten

bekräftas arbets-sjuklön kanverifierad. Utbetaldfå anställningen av
avisera till sjuklönere-också sjukfallet RFV:sskallgivaren. Denne

gister.
sjukpenning skall börjaden dag dåBedömningstidpunkten är

förden försäkrade då hartill den inkomstbestämsSGI:nutges. som
till årslöneller veckolön räknasräknat. Månadslönår sammaupp

respektive 52.multipliceras i regel med 12sker i dag, dvs.sätt som
i anställningen vilketvarierande inkomsterden försäkradeHar -

nuvarandeenligtackordsarbete får liksomfallet vidkant.ex. vara -
grundassjukpenninggrundande inkomstendensystem en

genomsnittsberäkning.
bedöm-förhållandena vidför beräkningen SGIAvgörande ärav

haft fleraföljd den försäkradeningstidpunkten. får tillDet att om
bedömningstid-vidanställningar det i princip inkomstenolika är

för Avsikten ersättningenblir styrande SGI:n.punkten är attsom
medförinkomstförlusten möjligt.skall ligga så Detnära att omsom

till-haft inkomster fasta ellerunder period haren person som en -
fast anställningnivå och därefter övergår tillfälliga på viss enen-

efter denskall enligt huvudregeln beräknasmed lägre inkomst SGI:n
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inkomsten högre ellerhänsyn tillaktuella inkomsten ärutan om
bestämmelserEnligtförsäkrades tidigare inkomster.i denlägre än

dockavsnitt kanavhandlas ialtemativregelni den s.k. nästasom
försäk-viss tid behållamed fast anställning underförsäkrade ett

högre inkomster.grundval tidigareringsskydd på av
försäkrad medpresumtionHuvudregeln bygger att enenen

till sammanlagtarbetsavtal uppgårtillsvidareanställning eller som
förankring arbetslivet för-följd sådan fast imånader i hartolv atten

förkan ligga till grund be-bedömningstidpunktenvidhållandena
bedöm-förekomma det redan vidkan emellertidräkningen. Det att

skall sluta sin anställning.den försäkradeningstidpunkten klartär att
kommerden försäkradefall bryts presumtionensådantI attett om

Även den för-förhållanden.fortsätta arbeta underattatt samma om
fortfarande har tillsvidare-bedömningstidpunktensäkrade vid en

såvida denberäknas enligt huvudregeln,skall inteanställning SGI:n
tolv månadermed arbete inte uppgår till minstsammanlagda tiden

altemativregeln.till enligtföljd. stället bedöms SGIi I rättenen
Även anställ-försäkrade tänker fortsätta arbeta i sinden attom

vid bedömningstillfället klart denning kan det så det äratt attvara
förändras ökningarbetsförhållanden kommerförsäkrades att genom

Ärarbetstiden. det inte tillfällig ändringeller minskning rentav en
förhållanden ligga tillutredningen de avtalats skallatt somanser nya

tillfälligbedömningen. Frågan då vadgrund för är utgör rentsom en
Enligt nuvarande bestämmelser gäller ändringförändring. att somen

månader inte påverkar Enligt meningunderstiger SGI:n. vår ärsex
alltför lång period. Vi föreslår för vadmånader gränsenattensex

månader.skall tillfälliga förändringar vidsätts treansessom som
Ändringar inträffar underefter bedömningstidpunkten på-som

sjukperiod påverka beräkningengående skall i princip inte SGIav
avsnittvidarese 7.7.1.

Alternativregel

har fastden anställda och uppdragstagare inteFör grupp som en
anställning eller anställningsavtal för tolv månader för demsamt

saknar fast förankring i arbetslivet kan inte bestäm-SGI:nsom en
enbart med utgångspunkt i de förhållanden gäller vid in-mas som

sjuknandet. beräkning enligt huvudregeln skulle i många fallEn
medföra den försäkrade ställdes sjukpenningförsäkringen.utanföratt

utgångspunkt för allautredningen har varit förvärvsarbetandeEn att

BSOU1097:85
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i princip skall omfattas sjukpenningförsäkringen, SGI:nävenav om
i vissa fall kan komma bli lägre för de omfattasänatt grupper som

huvudregeln.av
För den inte omfattas huvudregeln behövs det hjälpreglersom av

för beräkna den inkomst skall ligga till grund för beräkning-att som
SGI:n, eftersom de för tillfället aktuella förhållandena inteen av

alltid kan användas. Enligt vår mening det rimligt denär att
försäkrade får tillgodoräkna sig inkomster för vilka avgifter erlagts.

innebärDet i dessa fallSGI skall bestämmas med utgångspunktatt
från förvärvsinkomster arbete under tiden före bedöm-egetav
ningstidpunkten. Inkomsten kan hänföras till såväl inkomst av an-
ställning inkomst förvärvsarbete.annatsom av

Utredningen liksom enligt huvudregeln bör konstruktio-attanser
i princip bygga tolvmånadersperiod. Det innebär detattnen en

inkomsterna arbete under tolvär månader före bedömnings-egetav
tidpunkten skall underlag för SGI. Månaderna för-medutgörasom
värvsarbete, skall grunden för beräkning årsinkoms-utgörasom av

behöver dock inte ligga i följd. ligger iDet sakensten, natur atten
tid med förvärvsarbete tid då den försäkrade uppbärsom anses

sjuklön. För undvika försäkrade vissa skäl varit hind-att att som av
rade förvärvsarbeta ställs utanför försäkringen eller fåratt ett
väsentligt försämrat försäkringsvillkor, skall vid beräkningen bortses
från i princip all tid enligt dagens regler s.k. SGI-skyddad tid.ärsom
Vi använder fortsättningsvis begreppet överhoppningsbar tid. De
avvikelser från dagens SGI-skyddade tider iövervägtsom sam-
band med diskussionen överhoppningsbara tider redovisas iom

avsnitt.nästa
Lägsta inkomst kan grunda till sjukpenning i dagrätt ärsom

6 kr.000 I 1996/97:63 föreslås 24 % basbeloppet, ellerattprop. av
för närvarande 8 kr,700 skall den lägsta inkomsten fr.o.m. årvara
1998. När den årliga inkomsten för SGI bestäms enligt alternativ-
regeln skall till sjukpenning inträdarätt så inkomsten undersnart
tolv månader sammanlagt före bedömningstidpunktennärmast upp-
går till lägsta SGI-inkomst. När de tolv månaderna bestäms skall

bortses från överhoppningsbaranämnts tider. innebärDetsom att
bedömningen inkomster inte begränsar sig till de tolv närmasteav

ommånaderna i följd. För kunna bedöma den försäkrade haratt kva-
lificerat sig för SGI kan det i vissa fall bli nödvändigt gå be-att
tydligt längre tillbaka i tiden.

Vi har införaövervägt bortre för deatt periodergräns meden
förvärvsarbete skall kunna ingå i tolvmånadersperioden. fallDesom
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perioder med förvärvsar-aktuellt räknadet skulle kunna blidå att
SGI-underlaget tordetillbaka i tiden iligger mycket långtbete som

lediga för vårdakvinnor varitemellertid huvudsakligen attavse som
därtill byggt sinhar de också i anslutningbarn. Kanske upp

attraktiva arbetsmarknaden.studier för blikompetens attgenom
acceptabel fråndärför enligt vår mening intesådanEn ärgräns

arbetsmark-och inte det i dagensjämställdhetssynpunkt attanser
införas sådan regel.nadsläge bör en

förhuvudregeln oftast bättre resultatmedVi räknar ettatt ger
förslag huvudre-enskilda alternativregeln. Genom vårtden än om en

alter-etablerade arbetsmarknaden ochgel för är ensompersoner
inkomst- ochför har oregelbundnanativregel personer som mer

gränsdragningsproblem uppkomma iarbetsförhållanden, kan dock
tillsvidare-försäkrad ha inkomstvissa fall. kanEn ettt.ex. en av

med andra inkomster vid sidan detta arbete.arbete samtidigt om
sådana inkomsterna vid sidanProportionerna kan då attvara om

tillsvidarearbetet utgjort eller den huvudsakliga inkomsten.utgör
också förekomma fall då den försäkrade under året föreDet kan

haft högre inkomster han/hon erlagtbedömningstidpunkten som
följeravgifter för de inkomster tillsvidareanställning.än som av en

tvingatsförsäkrade kan ha gå på deltid och står tillDen t.ex. att ner
arbetsmarknadens förfogande. situation kan förekom-En annan som

föräldrapenningen,två föräldrar delar de bådaär att attma genom
går halvtid.påner

olikaproblem kan lösas delarDessa Ettsätt. sätt är att man
inkomstunderlaget denoch räknar delen enligt huvudregeln ochena
den andra delen enligt alternativregeln. denEtt ärsättannat att
huvudsakliga inkomsten får bli styrande för vilken regel skallman
använda. tredje försöka skilja sådanaEtt situationer därärsätt att ut
den försäkrade uppenbart förlust vid beräkning SGIgör storen av
enligt huvudregeln och försöka undantagsregler för dessa.göra
Vilken metod väljer kan icke önskvärda konsekvenserän rätt-ur
visesynpunkt mellan olika försäkrade uppkomma. Dettagrupper
gäller i synnerhet alternativregeln regelom man ser som en som
skall i förhållande avgifterSGI till de den försäkradege en som er-
lagt. administrationen.Dessutom Vi har därför förtyngs stannat att
föreslå i de fall alternativregeln högre SGI huvudregelnatt änger
skall alternativregeln tillämpas. Inträffar sjukfallet kort tid efteren

den försäkrade arbetat i det arbetet kan de tidigare inkomster-att nya
medföra viss höjning effektSGI:n. emeller-Denna trappasna en av

tid efterhand för försäkrad i den beskrivna situationen, ochav en nu
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har helt upphört han/hon blir sjuk det fasta arbetet pågåttnärom mer
månader. andra situationer, blir partiellt12 I någonän närt.ex.

arbetslös, kan det längre tid innan huvudregeln skall tillämpas.ta

Överhoppningsbara tider

Regeringen eller, efter regeringens bemyndigande,Förslag:
Riksförsäkringsverket meddelar föreskrifter vidnärmare attom
beräkningen skall bortses från dåSGI tid den försäkrade inteav
förvärvsarbetat.

Utredningens förslag innebär med s.k. SGI-skyddadeatt systemet
tider stället föreslårI vi regler för bestämmande SGIutmönstras. av

bygger på tidigare inkomster skall beaktas för den vidattsom som
bedömningstidpunkten inte har ellernågon endast delvis aktuell
inkomst. Därvid skall bortses från tillfälliga avbrott i förvärvsar-
betet, s.k. överhoppningsbara tider. lagenI bör enligt vår mening
endast vid beräkningen enligt alternativregelnSGI fårattanges av
bortses från tid, då den försäkrade varit hindrad förvärvsarbetaatt
enligt bestämmelser får meddelasnärmare regeringen.som av
Därefter bör fåRFV meddela verkställighetsföreskrifteräven rätt att

tillämpningen. På så möjlighet samlatsätt större att ettom ges
tillämpningen, samtidigt denna snabbaresätt kanstyra som anpassas

till utvecklingen i arbetslivet.
vid föräldraledigheterFörutom tidigare berörts förekommersom

relativt långa skyddade tider vid arbetslöshet och studier. Utredning-
har dessa bör begränsas till viss tid, ellerövervägt t.ex. treen om en

fyra år i båda situationema, funnit det svårt sådanagöraattmen
gränsdragningar. beror framföralltDetta det rådande arbetsmark-
nadsläget och de pågående förändringarna i till ersättning vidrätten
vuxenstudier högskolenivå den höga arbetslösheten föranlett.som
Vi begränsning sjukpenningskyddet i sådana situa-attanser en av
tioner skulle motverka syftet höja kompetensen hos mångaatt
arbetssökande för dem möjlighet de kravatt att motsvarage som en
förändrad arbetsmarknad ställer. Vi lägger därför endast fram smärre
huvudsakligen tekniska förslag förändringar nuvarandeom av
skyddade tider i vårt förslag överhopp-motsvarasm.m., som av
ningsbara tider.
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probleminte ovanligtuppmärksammats påUtredningen har ett
arbete och kompenserasmister sittuppkommer när en personsom

används för kompe-avgångsvederlagrelativt högtmed ett som
stället förfråga börjar studera idvs. itensutveckling, attpersonen

inkomstprövningsreg-arbetssökande. grundsig Påanmäla avsom
studiernastudiemedel vid inledningenhan/hon fåintelema kan av

SGI-skydd. Utredningendärmed omedelbart sittoch mister attanser
kaninkomster under studiermed tillfälligt högaförsäkrade ettges

grundförsäkringsskydd denbibehållet ävenatt avsomgenom
studiemedel får överhopp-inte kan fåinkomstprövningsreglema en

berättigar tillde i sigstudierna sådananingsbar tid, är attom
studiemedel.

sexmånadersregeln,den nuvarandeTillfälligt förvärvsavbrott,
ochbegränsas till månaderutredningens uppfattningenligtbör tre

perio-i de fall den ligger mellan tvåöverhoppningsbar endastgöras
tolvmånaders-fall skall tiden räknas in i denarbete. övrigader Iav

enligt alternativregeln.gäller för fastställande SGIperiod avsom
inkomstjämställs med arbetad tid någoninnebär denDet utan attatt

för tiden i fråga.beräknaskan
följdförändring jämfört med tidigare reglerEn ärsom enannan

försäkringsskyddade, överhoppnings-förslag den dvs.våra är attav
födelse bör förkortas. Med de kvalifika-tiden före barnetsbara, nya

tionsvillkor utredningen föreslår både för och iSGI ett senaresom
för den särskilda beräkningsgrunden för föräldrapen-avsnitt även

bedömer utredningen det inte längre nödvändigt haningen äratt att
Ävenskyddade tiden månader kvar. börden längre här treom sex

månader tillräckligt vid övriga tillfälliga avbrott i förvärvs-vara som
arbete.

avbryterregler skyddar kvinna gravid ochDagens "ärsomen
Utredningen har ocksåeller inskränker sitt förvärvsarbete". upp-

detta kan medföra kvinna föder sinamärksammats attatt en som
hon återupptagit ochinte omfattas skyddet intebarn tätt av om

inte heller sitt förvärvsarbete före barnsdärmed avbrutit nästa
födelse. Utredningen kvinna detta skäl inte för-att som avanser en
värvsarbetar också skall omfattas försäkringsskyddet. Vidareav

vi tid med föräldrapenning skall ingå i den tid ärattanser som
överhoppningsbar. närvarande finns det enbart rekom-För en
mendation i allmänna råd sådan tid skall skyddas.RFV:s attom

införaGenom överhoppningsbara tider möjlighet föratt ger en
dem inte har aktuell inkomst fånågon sin SGI bestämd efterattsom
de tidigare inkomster han/hon har haft. har arbetat och haftDen som
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inkomster under sammanlagt tolv månader kan få ersättningen
baserad dessa månaders faktiska inkomst han/honäven om
omedelbart före bedömningstidpunkten inte arbetat skälgrund av

räkna överhoppningsbar tid. Den börjar arbetarätt attsom ger som
kan också detta kvalificera sig efter hand till högresätt ersätt-en
ning. snabbtHur detta möjligt blir för den enskilde försäkradeär
beroende i vilken omfattning han/hon faktiskt har möjlighet attav
få arbete och i vilken omfattning överhoppningsbara tider uppstår.
Avbrottstider inkomst påverkar också ersättning-nämntsutan som

storlek.ens
Skyddet för den på arbetsmarknaden blir fortfarandeärsom ny

avhängigt vilken form anställning han/hon får. Denav av som
bedöms enligt huvudregeln får fullgott skydd direkt, medan detett
för den bedöms enligt altemativregeln kan betydligt längretasom
tid år arbeta skydd, det inte finns tillräckligtän ett att ettupp om
med arbetstillfällen. förSkyddet den enskilde blir således i viss mån
beroende omständigheter han/hon inte alltid själv kan påverka,av

sjukdom och arbetslöshet.t.ex.som
Även den inte har kvalificerat sig för SGI motsvarandesom en

helårsinkomst får dock fullgott skydd vid korttidssjukdomett när
han/hon inte har till sjuklön vid tillfällig föräldrapenning,rätt samt
eftersom den tim/dagberäknade ersättningen finns kvar.

Nedan redovisas exempel beräkning tolvmånadersperio-ett av
den för bestämmande ochSGI överhoppningsbara tider. Beräk-av
ningen i bedömningstidpunkten, varefter tider med inkomsterstartar
före denna tidpunkt Tillfälliga avbrott förvärvsarbetetisummeras.
hoppas uppfyllerde villkoren för överhoppningsbaraöver tider.om

tolv månadernaDe bedömningstidpunkten därefternärmast utgör
underlaget för beräkning SGI.av
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medBedömningstidpunkten markeras .

studiersjukdom arbetslös avbrottarbete avbrott arbete
2mån3mån 4mån 3mån4mån 3mån 7mån

ochfrån bedömningstidpunktenTolvmånadersperioden bestäms
bakåt
studier överhoppningsbart

räknas inkomst, månöverhoppningsbart här, tiden 3avbrott utan
överhoppningsbartarbetslös

sjukdom överhoppningsbart
arbete mån7

överhoppningsbartavbrott
och läggs till de tidigare förarbete mån tillgodoräknas 102 att ge

mån12
sammanlagda inkomsten SGIDen

okompliceradredovisade exempel situation. MeraOvan är en
olika situationer då försäkrad under visskomplicerade deär en en

period kombinerar förvärvsarbete med tid överhoppnings-som anses
bar.

situationexempel sådan Försäkrad föreEtt är att enen
arbetar månader med inkomststudietiden två 10 000 kr ien om

han/honmånaden. Därefter börjar studera under år. Samtidigtett
studier han/hon förvärvsarbetemed dessa har och halv dag ien en

veckan under veckor, sammanlagt dagar, med sammanlagd42 63 en
inkomst kr. tid överhoppningsbar i detta25 000 Den är ärom som
fall enbart den tid den försäkrade grund studierna ärsom av

förvärvsarbeta. försäkrade skullehindrad den bli sjukOmatt
omedelbart efter studierna bör hans/hennes beräknas denSGI på

inkomsten föresammanlagda och under studierna, dvs. 000 kr.45
andra fall det kanske lika självklart hur den överhopp-I inteär

ningsbara tiden skall beräknas. Vi erinrar viatt attom anser
regeringen skall bemyndigas utfärda föreskrifter överhopp-att om
ningsbara tider. Vi det i det sammanhanget bör regleras inteattanser
bara vilka omständigheter skall överhoppningsbara utansom vara
också den regleringen specialsituationerna. börRFVnärmare av
vidare utfärdakunna kompletterande verkställighetsföreskrifter.
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Inkomstbegreppet

Inkomster ingårFörslag: i SGI-underlaget enligt altema-som
tivregeln räknas med basbeloppet.upp

princip innebärI utredningens förslag inte några förändringar i in-
komstbegreppet. Beräkningen enligt altemativregeln motiverar dock

justering detta begrepp.en av
Enligt nuvarande regler gäller fastställd SGI ändrasatt en om

den försäkrades inkomstförhållanden förändrats. försäkradEn som
har sin beräknadSGI på viss inkomst får därför, enligt regleren som
utbildats i praxis och därefter fått författningsstöd, fastiSGIen ny
ställd med hänsyn till löneutvecklingen inom yrkesområdet. Detta
gäller den försäkrade inte längre arbetar inom dettaäven påom men
grund reglerna SGI-skyddade tider får behålla SGI påav om en
grundval det tidigare arbetet. Regeln har kritiserats bl.a. medav
hänsyn till utvecklingen rörligare arbetsmarknad har gjortatt mot en

de försäkrade i många dessa fall inte har kvar förankringatt iav en
yrkesområdet. På arbetsmarknaden pågår förändringar. Struk-stora
turomvandlingar i industrin medför de arbetena efter handatt tunga
försvinner och teknik. Arbetskraft dåersätts slås kom-utav ny som

ofta inte tillbaka till det gamla yrket. Många yrkens innehållmer
förändras och vissa yrken upphör helt finnas. Samtidigtatt görs stora
satsningar på omskolning och kompetensutveckling arbetslösa,av
för de skall kunna finna andra arbeten. Människoratt uppmuntras att

företag.starta egna
Själva begreppet yrkesområde blir under sådana förhållanden mer

svårtolkat då nuvarande praxis skapades, och handläggningenän av
ärenden löneanpassning SGI:n innebär betydande admi-om av
nistrativa svårigheter. konsekvensEn löneuppräkningsregeln ärav
vidare den försäkrade i hel del fall kan komma få uk-att atten en
penning ligger högre inkomsten frisk.än Detta har ocksåsom som
kritiserats i olika sammanhang.

Enligt altemativregeln kan SGI:n många gånger baseras
mycket gamla inkomster. Vi därför det bör finnas regelattanser en

det möjligt räknagör SGI:n. Med hänsyn till de redovi-attsom om
sade problemen och till den kritik anförts nuvarande reglermotsom

vi inte uppräkningen SGI-underlaget kan byggaatt på löne-anser av
utvecklingen. En metod skulle bevara de försäkrades köpkraftsom
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från denbasbeloppsförändringamatillSGI-underlagetanknytaär att
fråga förvärvats.iinkomsternatidpunkt

utredningensbör enligtbasbeloppsuppräkningmedEtt system
tiderÖverhoppningsbaradem harförutformas såmening att som

då tolv-dagenoch medettårsintervaller fråniräknas SGI:n upp
började.sjukfalletden dagfram tillbörjade ochmånadersperioden
skall dåberäkningenförstartpunktengällde vidbasbeloppDet som

ersättningsfalletdåtidpunktvid denmed basbeloppetjämföras
började.

anställdafor dag7.4 Dag

Sjuklönelagen7.4.1

i avsnitt 7.1.6.lämnatsregler harför SjLL:sredovisningEn närmare
siktepersonkrets SjLLdenredovisningen framgår tarAv att

enligtsjukpenning AFL.gäller i frågafrån denskiljer sig omsom
SjLLtill sjuklöninte denanställda omfattasAlla rätt ger.somav
minstanställningstidavtaladmedarbetstagareEndast enomen

anställningstiden.dagenförstasjuklön fr.o.m.tillmånad har rätt av
Är till sjuklöninträderkortareanställningstidenavtalade rättenden

fjortonvisstanställd, beräknat påvarithar sätt,arbetstagarennär
löpa brytssjukperiod börjati följd.kalenderdagar En om an-som

upphör.ställningen
förmån.anställdestill dentvingandei principSjuklönelagen är

arbets-kollektivavtaldockavvikelser fårVissa göras somgenom
arbetstagar-centralsådangodkäntsellertagarsidan slutits enav

medbestämmande i1976:580lageniorganisation omavsessom
sjuk-avvikelse frånprincipielltillmöjlighetNågonarbetslivet.

avsedd.dock intelönenivåema är

sjukpenningTim/dagberäknad7.4.2

de flestasjukpenning tillstället försjuklön iSedan år 1992 utges
årsarbetstidfastställandetfyllerdennaarbetstagare. För avgrupp

regler inte längrenuvarandesjukpenning enligttim/dagberäknadoch
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någon funktion. Sjuklönen för lön och andra anställningsför-utges
mâner arbetstagaren går miste till följd nedsättningensom om av av
arbetsförrnågan. innebärDet denna från arbetsgivaren fåratt grupp
ersättning vid sjukdom anpassad till det faktiska inkomst-ärsom
bortfallet.

Behovet tim/dagberäknad sjukpenning har alltså i dessa fallav
upphört. föreslår ocksåRFV i sin RFV ANSER 1992:4rapport
Översyn reglerna sjukpenninggrundande inkomst SGI, attav om
beräkningen årsarbetstid kan slopas för dessa Vissaav grupper.

får dock fortfarande tim/dagberäknad sjukpenning enligtgrupper
AF från förstaL dagen. gällerDet uppdragstagare och dem som upp-
bär tillfällig föräldrapenning, smittbärarpenning och närstående-
penning. För dessa vill behållaRFV beräkningen års-grupper av
arbetstid och tim/dagberäknad ersättning. deFör ersättningar som
enbart kalenderdagsberäknad ersättning vill ocksåutges RFVsom
slopa beräkningen årsarbetstid. Detta gäller havandeskapspenningav
och föräldrapenning.

Behovet tim/dagberäknad ersättning inom sjukförsäkringssys-av
har alltså till vissa delar upphört. Utredningentemet har övervägt ett

slopande tim/dagberäknad ersättning funnit den möjlig-attav men
heten bör kvar och komplettera de kvaliñkationsvillkor vivara som
föreslår beträffande SGI. Beräkningen årsarbetstid görsav numera
endast det betydelse inär ersättningsärende.är regelDennaettav
bör enligt utredningens mening finnas kvar.

7.4.3 Upprepade korttidsanställningar hos

arbetsgivaresamma

olikaInom branscher förekommer korttidsanställningar och dessa
har ökat. Problem med tolkningen begreppet kvalifikationstid harav
lösts lagändringen fr.o.m. år 1996, problem förekommergenom men
fortfarande beträffande till ersättning vid sjukdom.rätten RFV
konstaterar i sin Nya regler i sjukförsäkringen 1 oktoberrapport
1995 och januari1 1996 RFV ANSER 1996:5 det inomatt t.ex.
sjukvården vanligt anställsär arbetsgivaren för kor-att personer av

perioder eller dag för dag, s.k.tare timanställning. lärDet enligt
finnas arbetat varje dagrapporten i flera års tid ochpersoner som

formellt anställts varje dag för sig.som
tillRätten sjuklön gäller i de fall anställningsförhållandeett

föreligger. Beträffande anställs dag för dag kan ettpersoner som
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tillfälle arbetstaga-vid varjeanställningsförhållande upprättassägas
arbetsgi-erbjudet arbete. Omarbetsgivarentilltackar ett avren

erbjudsarbete och denoch erbjuderringer ett person somvaren
anställningsförhållande intesjuk, kommer någotarbetet attär

ochtillämpligabestämmelser blir inteSjLL:supprättas. personen
arbetsgivaren.sjuklön fråntillhar inte rätt

uppfyller SjLL:skorttidsanställda ochFör ärsompersoner
första dagsjuklöneperiod löpa denbörjarkvalifikationsvillkor en

förutsattsjukdom,nedsatt grundarbetsförmågahans/hennes är av
fallde denarbetsgivaren. lavhåller sig från arbete åthan/honatt

sjuklöneperiodunderanställningstiden gåröverenskomna ut en
sjuklön.arbetsgivarens skyldighetupphör utgeatt

harsituationer får i ställetrefereradeI prövas personenomovan
sjukpenning enligt AFL.tillrätt

endastförsta i sjukperiodSjukpenning under de 14 dagarna utges
skulle ha förvärvsarbetatden försäkradeförutsättningunder att om

tim/dagberäk-dvs. sjukpenningen skallhade varit sjuk,han/hon inte

nas.
från första dagenKalenderdagsberäknad sjukpenning redanutges

anmäldförsäkrade arbetslös ochdeni sjukperioden, är somom
beredd erbjudetarbetsförmedlingenarbetssökande samt att anta

den fastställda SGI:n.omfattning Personerarbete i motsvararsomen
tiddag för dag eller anställda för kortareanställda änär ensom

skulleanställning upphör under sjukperioden,månad, och vilkas
sjukpenning de uppfyller nämndakunna erhållaföljaktligen om

emellertid endast undantagsvis förhållandettordekriterier. Så vara
i de här aktuella fallen.

oftast tillämpaärenden har försäkringskassornadessaI att reg-
tillämpningentim/dagberäknad sjukpenning. ilerna Det är avom

enligt skiljerförsäkringskassorna RFV:sdessa lagrum rapportsom
medanförsäkringskassor betalar inte sjukpenning,sig Vissaåt. ut

andra det.gör
tordeinte betalar sjukpenningförsäkringskassorDe utsom

isjukpenning under de första dagarnamotivera detta med 14att
försäkrade skulle hasjukperioden endast skall betalas denut, om

förvärvsarbetat han/hon inte blev sjuk. Eftersom något anställ-om
ningsförhållande föreligger i de aktuella ärendena, kan deninte

arbetatförsäkrade inte heller hävda han/hon faktiskt skulle haatt om
inte varit sjuk. Följden blir den försäkrade varkenhan/hon att

erhåller sjuklön eller sjukpenning. Han/hon står således ersätt-utan
första sjukperioden.ning under de dagarna14 av
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försäkringskassorDe betalar sjukpenning under de förstautsom
dagarna förfar14 så de utreder hur mycket den försäkrade arbetatatt
vecka under viss period, år. Därefter fastställer för-t.ex. ettper en

säkringskassan hur mycket den försäkrade har arbetat i genomsnitt
vecka. Försäkringskassan använder sedan detta genomsnittligaper

värde för fastställa hur många dagar vecka sjukpenning skallatt per
under sjukperiodens första dagar.14 Stöd för dylik tillämp-utges en

ning skulle kunna ha i uttalande departements-sägas ettman av
chefen i den proposition 1986/87:69 33 föregick införan-s. som
det tim/dagberäknad sjukpenning år 1987 och i rekommenda-av en
tion i allmännaRFV:s råd 1987: 14 Beräkningsregler för ersättning
vid korttidssjukdom och tillfällig vård bam. Dessa uttalanden ochav
rekommendationer dock från tiden innan sjuklön infördes.är

drar, efterRFV den återgivna redovisningen, i sin rapportovan
följande slutsatser.

harDet uppmärksammats försäkringskassorna hanteraratt
till ersättning vid sjukdomrätten olika för de personer som

anställts dag för dag, eller för kortare period månad.änen en
Enligt tolkningRFV:s bör inte inte varjepersoner som, om
dag så i varje fall med relativt jämna mellanrum, anställdaär

arbetsgivare, få ersättning från den allmänna för-av samma
säkringen under sjukperiods första dagar.14 Om sådanen en
arbetstagare inte får sjuklön från sin arbetsgivare kan denne
bli helt ersättning vid arbetsoförmågautan på grund av
sjukdom.

7.4.4 Utvecklingen beträffande dag för dag
anställda

Som inledningsvis, avsnittnämnts har7.1.8, andelen personer som
"kallas vid behov" fördubblats undernästan 1990-talet. Av nämnda
betänkande SOU 1996:56 framgår objektsanställning ochatt
"kallas vid behov" har ökat sin andel former tidbegränsadeav av
anställningar. tidsbegränsatAv anställda kvinnor hade 9 % är 1989
objektsanställning Åroch 8 kallades% vid behov. 1995 hade

Årandelen ökat till 14 respektive 15 %. 1989 hade 24 % männenav
objektsanställningar Åroch 5 % kallades vid behov. 1995 var
motsvarande siffror 32 respetive ll %. SCB använder begreppet
"kallas vid behov" för de har valt kalla dag för dagattgrupper
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någonhelleroch inteinteföreliggersakskillnad iNågonanställda.
för dennabenämningvedertagen grupp.

tusentalföljandeutvecklingen sätt,talabsolutaI utser

utvecklingbehov",vidoch "kallasanställdaTillfälligt7:6Tabell

vid behov""kallasDäravanställdaTillfälligt
KvinnorTotalt MänKvinnorTotalt Män

2710362801754551988
2511362681534211989
2839 112541453991990
2712402411433851991
3316482401503901992
3720572371694061993
4728752612094701994
5228286 802135001995
5829872822064891996

Källa: AKU

Överväganden7.4.5

skulle kunnahurvisa påskalldirektivenEnligt översynen man
och förmå-avgiftersamband mellanbristandemedtillkomma rätta

fall däroch deanställningar,har kortaredemför personensomner
grundsjuklöntillberättigadanställning intehar kortare ärensom

kort.föranställningstidenavtaladeden ärattav
för dessasjuklön/sjukpenningtillgällerdetNär rätten personer-

delslagstiftninglösningardiskuteratdelsutredningenhar genom
kvalifikationsvillkorbeträffandeförslagdefrågan utifrångranskat

förändralagstiftningsaltemativ ärvi lämnar. Ett attför SGI som
sådanasjuklön iförarbetsgivarensjuklönelagen, och ett ansvarge

dagar.minst 28 Ettunderför dagpågått daganställningenfall då
det klargörssåändra AFLalternativ kan attattattannat vara

dessaförförsäkringenallmännadenskall frånersättning utges
möjlighetenkanalternativetdet ävenNär övervägs,senaregrupper.

arbetsgi-eftersomkostnadenstå förarbetsgivare övervägas,låtaatt
arbetsgivaravgifternailättnaderinfördes ficksjuklönennärvarna

för dessafåförväntadeskostnader dedeavseende även grupper.
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Vid sjuklönelagens införande departementschefen arbets-angav
givamas ökade för de anställdas arbetsmiljö och hälsaansvar som

viktigt skäl för införa sjuklöneperiod.ett Vadatt gäller frågan huren
till sjuklön skall förhållarätten sig till anställningens upphörande

gjordes följande uttalande:

Den enskildes intresse bibehållna förmåner skulle kunnaav
motivera sjuklöneperioden fortsätter efteratt detäven att
anställningen upphört, nämligen i det fallet arbetstagarenatt
insjuknat dessförinnan. För sådana situationer bör emellertid
fästas avgörande vikt vid de regler gäller anställnings-som
skyddet. Sjukdom i princip inte saklig grund föranses som
uppsägning enligt lagen l982:80 anställningsskydd.om
Dessa regler således trygghet för arbetstagaren i det härger
avseendet. Med utgångspunkt i den huvudprincip börsom

vägledande för till sjuklön, dvs.rätten sjuklönen skallvara att
ersättning för förloradutgöra arbetsförtjänst till följd av

sjukdom, kan inte hävdas någon till sjuklön för denrätt som
inte någon inkomstförlustgör grund sin sjukdom.av
Rätten till sjuklön bör därför bestå endast så länge anställ-
ningen består och inte utsträckas därutöver.

De redovisade uttalandena har fortfarande relevans för den stora
anställda har anställning fast ellergruppen är viss,av som en som av

inte alltför kort, varaktighet. Gruppen har mycket till-personer som
fällig anställning eller dag för dag anställning har emellertid ökat

Ävenunder l990-talet. de förändrade "anställningsformerna"om
inte har sin grund i sjuklönelagens införande eller utformning, har
lagen avgörande betydelse för dessa människors möjlighet fåatt
ersättning vid sjukdom.

Utredningen har diskuterat det möjligtär ändra kvalifika-attom
tionsvillkoren i sjuklönelagen så arbetsgivare blir skyldigatt en att

sjuklön till arbetstagareutge inte anställs fören änannatsom en
eller några dagar i under visstaget period får lön i vissmen en om-
fattning, arbetstagaren blir sjuk i anslutning till arbetsperioden.om
En sådan regel kan ansluta tillsägas de uttalanden vid sjuklöne-
lagens införande pekade arbetsgivamas ökade för desom ansvar
anställdas arbetsmiljö och hälsa viktigt skäl för införaett attsom en
sjuklöneperiod. fördelEn med sjuklön för dessaäven är attgrupper
beräkningen ersättningen inom sjuklönelagens skulle kunnaav ram
regleras i avtal mellan arbetsgivare och arbetstagarorganisationer
med kännedom de lokala förhållandena och därigenom såom nära

möjligt till dessa. Vi har docksom för inteanpassas före-stannat att
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ellerstridakanreglersjuklönelagen försislå det motatt som
anställningsskydd.med lagenkonkurrera om

förändradiskuteratutredningen haralternativ är attEtt annat som
anställda hardag för dagframgårdet klarti såreglerna AFL attatt

arbetsgi-frånfall sjuklön intei deersättning fråntill AFL, utgesrätt
Även sigvissa fall kandet iuteslutasdet inte kan röraattomvaren.

denunder lång tidanställningarför dagregelbundna dagså attom
dennahuvudregeln, kommerenligtbedömasförsäkrade kan grupp

Vårbestämmande SGI.altemativregeln vidomfattasi regel att avav
redan från sjuk-till demsjukpenning skallinställning är utgesatt

lagstift-skall lösasdettaVi har därvidbörjan.fallets övervägt om
försäkraderegler. de fall denföljande alternativa lmedningsvägen

hadehan/hon inteskulle ha arbetat,dagar han/honvilkakan visa om
fallsjukpenningtim/dagberäknad lskallblivit sjuk, annatutges.

för de första 14sjukpenningkalenderdagsberäknadskall ävenutges
förändring emellertid svårsådansjukfallet. Endagarna i är att av-

för dag.anställda dagenbart demtill gälla ärgränsa att som
lämpligtdet inteden bedömningendärför gjortVi har äratt att

anställda. stället böri för dag för dag lsärregler AFLinföra några
dag för dagtillämpning reglerna kunna Ensmidigare göras.aven

flesta fall få sin bestämd enligti de allra SGIanställd kommer att
möj-bör enligt utredningens meningaltemativregeln och denna ge

sjukpenning ytterligare lagändringar. SGI:nNärlighet utanatt utge
tilltidigare inkomst- och arbetsförhållanden läggasbestäms skall

Med utgångspunkt i arbetsförhållandena, dengrund för denna. t.ex.
försäkringskassoma samtidigt fastställamånaden, bör kunnasenaste

genomsnittliga värde kangenomsnittlig vecka.arbetstid Dettaen per
sjukpenningdagar veckaför bedöma hur mångaanvändas att per

dagar i de fall det inte gårunder sjukperiodens förstaskall 14utges
arbetat han/hon intefastställa försäkrade skulle hahur denatt om

vialtemativregel för beräkning SGIblivit sjuk.hade Den somav
och detsjukpenning beräknasföreslår medför kan sättutgesatt

fördet gäller dag dagförsäkringskassor redan idagvissa gör närsom
dag anställdahand de dag föranställda. gäller i förstaDetta som

sigregelbundet inte har behov anmälaarbetar så de attatt av som
arbetslöshos arbetsförmedlingen. den ocharbetssökande För ärsom

kalenderdagsberäknad sjukpenning han/honarbetssökande utges om
till arbetsmarknadens förfogande grund sjukdom.inte kan stå av

sjuklönen fick arbetsgivarna lättnader i arbetsgivar-infördesNär
få föravgifterna avseende de kostnader de förväntades dessaäven

få förarbetstagare. Vi har ifrågasatt inte arbetsgivarna borde ståom
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kostnaden för sjukersättningen, ersättningen betalasäven viautom
och försäkringskassan.AFL Detta skulle kunna lösas såt.ex. att

arbetsgivare åläggs i sina lönesystem "öronmärka" all lön deatt
betalar till dag för dag anställda eller motsvarande.ut På denna
lönesumma skulle något högre arbetsavgivaravgift påäntas uten
lönesumman avseende dem anställda med viss längd iärsom an-
ställningsavtalet. arbetsgivareDe använder sig dag för dagsom av
anställd eller korttidsanställd arbetskraft, och kan tänkas kom-som

ifråga för denna form arbetsgivaravgift, torde främstextrama av
vissa landsting och kommuner. sådantEtt avgiftsförfarandevara

skulle kanske kunna medverka till antalet ofrivilligt dag för dagatt
anställda minskar och antalet har till sjuklön ökarrättpersoner som
inom berörda områden. Vi har emellertid inte det våransett vara
uppgift lämna den förslag.att sortens

Egenföretagares7.5 sjukförsäkring

Allmänt7.5.1

I avsnitt har7.3 utredningen föreslagit för beräkningett nytt system
SGI. Det bygger på begreppet fastställd SGI slopas.att Enav

konsekvens detta blir beslut SGI fattas endast dåatt ettav ettom
ersättningsfall inträffar och bara gäller för ersättningsperioden. En

konsekvens beslut SGI endast har tillämpningatt tidpåannan av om
då ersättning betalas begreppet skyddade tider,är iatt nuvarande
utformning, inte längre användbart, eftersomär detta isystem vart
fall i sin egentliga mening innebär fattat beslut SGI inteatt ett om
får ändras, den försäkrade inteäven längre har kvar de inkomsterom

legat till grund för beslutet.som
För anställda med fast arbete har vår utgångspunkt varit SGI:natt

normalt beräknas förhållandenapå vid bedömningstillfállet. För
andra försäkrade med osäkrare eller varierande förhållanden kanmer
SGI-underlaget inte grundas enbart på förhållandena vid bedömning-
stidpunkten, det behövs något längreutan period för atten ge en
rättvisande bild den försäkrades inkomstförhållanden ochav ett
adekvat skydd vid avbrott i förvärvsarbetet. Eftersom syftar till ett

bygger på mindre osäkersystem grund nuvarandeänsom anta-
ganden framtiden bygger vårt såvitt anställdasystemom avser- -
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beräkningenvidinnebärvilketöverhoppningsbara tider,s.k. att
arbeten.tidigarefråninkomsterbeaktas även

ofta.erfarenhetsmässigt DetvarierarinkomsterNäringsidkares
särskildafinns behovdetdiskuterafinnas skälocksåkan att avom

i startske-i allmänhetföretagtillmed hänsynregler nystartatatt ett
nödvändigtsåledestordeavkastning. Detrelativt lågdet varager en

grundasinkomstenreglerskapaför företagare gör attävenatt som
period.längrenågoten

vi i detövergårSynpunkternaredovisadedebakgrundMot av
egenföreta-utformningenbehandla dentillföljande närmareatt av

sjukpenningförsäkring.gamas

Personkretsen7.5.2

sammanhang.används i olika IbegreppEgenföretagare är ett som
innebördentveksamhetråda någondet intetordeallmänhet avom

dockdefinition finnsoch preciseradallmänt vedertagendetta. Någon
utformningenbehandlar denutredningeninte. närmareInnan av

preciseradfrågan hurförsäkringsskyddet tar merom enupp
kan utformas.personkretsenden berördadefinition av

kommunalskattelagenenligtnäringsverksamhetMed avses
Under be-förvärvsverksamhet.självständigt bedrivenyrkesmässigt

till innehavknytervissa situationerfaller ocksågreppet an avsom
skall kännetecknasVerksamheteneller försäljning.fastighet av var-

näringsverksamhetoch vinstsyfte. Enskildsjälvständighetaktighet,
förvärvskäl-näringsverksamhet. Enantingen aktiv eller passivutgör

oväsentlig omfattningi inteaktiv näringsidkarenomanses som
arbetar i verksamheten.

särskilda reglerdiskuterarviprimärtDen näravsettgrupp som
näringsverksamhet. SGIbedriverförsäkradeför företagare är som

försäkradedärför baraarbete och detinkomstbaseras äregetav
i dettaintressantanäringsverksamhetaktivbedriver ärsomsom

aktuellt medförst då det blirberäknassammanhang. Eftersom SGI
vilka bestäm-enligtkvalifikationsreglema,sjukfall bör styrett som

och inte krävaenkla och klaraförsäkrad bedöms,melser varaen
komplicerade bedömningar.utredningar ochstörre

skulle enligt mening begreppetbakgrund det anförda vårMot av
försäkraddefinierasi detta sammanhang kunnaegenföretagare som

näringsverksamhet.bedriver aktivsom
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7.5.3 Nuvarande beräkning SGIav
för egenföretagare

Vid beskrivningen nuvarande används de begreppsystemav som
används inom sjukpenningförsäkringen. SGI förvärvsarbeteannatav

anställning beräknas förän egenföretagare med utgångspunkt i
näringsverksamhetens beräknade nettointäkt. Med nettointäkt förstås
den skatterättsligt bestämda inkomsten, dvs. det nettoresultat som
återstår verksamhetens intäkter efter avdrag för bl.a. egenavgifterav
och avskrivningar olika bokslutsdispositioner inomsamt förramen
skattelagstiftningen.

Enligt kap.3 2 § skallAFL SGI:n beräknas förväntad inkomst
arbete. fårDen emellertid inte beräknaseget högre vadav än som

skälig avlöning för liknandemotsvarar arbete för räkningannans
s.k. jämförelseinkomst. Så länge nettointäkten och jämförelsein-
komsten elleröverensstämmer avviker endast obetydligt innebär
beräkningen förSGI egenföretagare inte några problem. Omav
skillnaden betydandeär uppstår emellertid vissa bedömningsfrågor.

För jämförelseinkomsten skallatt bli rättvisande måste hänsyn
till i vilkenäven utsträckningtas egenföretagaren arbetar i den egna

verksamheten. För egenföretagare arbetar heltid i verk-en som egen
samhet bör jämförelseinkomsten lönen till heltidsan-motsvara en
ställd. Den förvärvsarbetar i mindre omfattning bör isom motsva-
rande mån ha lägre skydd. Det den faktisktett arbetadeär tiden,

denäven överstiger 40 timmar i veckan, skall ligga tillom som
grund för bedömningen.

Till den sålunda framtagna jämförelseinkomsten kan tillägg göras
för övertid egenföretagaren kan visa han/hon arbetat sådanom att
tid, kostnader för administrationsarbete med 10 % jämförel-max. av
seinkomsten och semesterlön genomsnittsinkomst månad mul-per
liplicerad med 12, allt under förutsättning verksamhetensatt netto-
intäkt så tillåter.

För egenföretagare, under rad år deklarerat lägresom netto-en av
intäkt vadän skälig avlöning för liknandemotsvarar arbete försom

räkning, skall SGI beräknas med ledning deannans tre senasteav
årens taxering. SGI:n får beräknas till högre belopp vadän som
framgår den skatterättsliga nettointäkten under verksamhetensav
uppbyggnadsskede eller andra särskilda skäl föreligger, såsomom
stark skuldbelastning, ändrade förvärvsförhållanden eller tillfälliga
förluster. Om makar driver förvärvsverksamhetgemensamt skall vid
beräkning SGI nettointäkten fördelas på makarna proportionelltav
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dessalikställs imake/makaMedderas arbetsinsatser.värdetefter av
han/hon harmed någon,stadigvarande borfall somsompersonen

med.haft barneller harmed eller harvarit gift
jäm-inkomstlägreredovisatunder följd år änDen enen avsom

till den lägreanpassadsåledes få sin SGIskallförelseinkomsten
till deorsakernaemellertid utredabörFörsäkringskassaninkomsten.

detroligtdetnettointäkter. Kanlåga göras senasteårens attsenaste
försäkradesbild denrättvisandeintäktsnivåer inteårens avger en

avvaktarförsäkringskassanrekommenderar RFVverksamhet att
observerasbörbegränsas. Detinnan SGI:nnågot år attytterligare

till förändringarmed hänsynräknasinkomstertidigare avom
penningvärdet.

degenomsnittetalltidnödvändigtinte tre senasteDet att taär av
ställetegenföretagarens SGI. Iberäkningenvidinkomsterårens av

har varithur utvecklingenmöjlighetförsäkringskassanhar att se
Är verksamhetsårenför deinkomsternaåren.under de tresenaste tre

Även uppåtgående ochske.sammanvägningoregelbundna måste en
sammanhang tittarbeaktas. dettakan således Inedåtgående trender

innevarande och hurresultatet för årdet beräknadeäven serman
konstaterad uppåtgående trend kantrendutvecklingen. Endet följer

beräkningsunderlaget och SGI:n.därför höja
uppbyggnadsskede får SGI be-verksamheten iBefinner sig ett

framgår den skatterätts-belopp vadräknas till högre änett som av
sammanhang hänsyn till bl.a. företagetsdettaliga nettointäkten. I tas

arbetsinsatsen, företagetanställda, denomsättning, antal egna om
Perioden för godtagbar uppbyggnad verksamhetförvärvats e.d. av en

affär och intefall fadernsvarierar från till fall. Sonen ärver görsom
uppbygg-knappast någotpåtaglig investering behövernågon mer

jordbruk i vilketkannadsskede alls eller mycket kort. Omvänt ettett
uppbyggnadsskede.tillåtas ha långtinvesteringar har gjorts ettstora

uppbyggnads-rekommenderatdetta hänseende harI RFV att ett
fem Därefter skall vanliga reglerfår påverka till år.skede SGI upp

uppbyggnadsskedenettointäkten undertillämpas. taxeradeDen ett
grund för beräkning därskall emellertid inte ligga till taren man
taxeringar.ledning de årenstre senasteav

ändrade förvärvsförhållanden verksamhet änd-Med näravses en
produktionsinriktning. exempel kanSom nämnas när störrerar en

areal köps eller arrenderas till jordbruk och/eller produktions-ett
inriktningen ändras från mjölkproduktion till spannmålsproduktion.
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Tillfälliga förluster kan hela rörelsen eller del därav. För-avse
lustema kan ha förorsakats kraftig eller andra be-t.ex. stormav en
svärliga väderleksförhållanden.

egenföretagareEn har enligt AFL välja karenstidrätt att treom
eller 30 dagar. Görs ingen anmälan särskild karenstid gäller för-om
säkringen karens, dock med tillämpning den sedvanligautan av

Ändringkarensdagen i sjukförsäkringen. karenstid kan igörasav
vissa fall. valda karenstidenDen påverkar sjukförsäkringsavgiften.

Allmänna7.5.4 överväganden

Utredningen har i det föregående i samband med in-översynen av
komstbegreppen inom bidragssystemen undersökt inkomstlag-noga

tjänst och näringsverksamhet. Genomgången visar detnäratten
gäller näringsidkares inkomster finns möjligheter för den skatt-stora
skyldige inom skattelagstiftningens självatt ochavgöra närramar
hur inkomster skall redovisas för beskattning och erläggande av
socialavgifter. gällerDetta både för den verksamhetstartarsom egen
i aktiebolagsforrn och för den driver sin näringsverksamhet isom

form.annan
ekonomiskaDe konsekvenserna företagares sjukdomav en

varierar mellan olika företagsverksamheter och mellan olika före-
vissaI fall kan företagares sjukfrånvarotagare. få effekterstoraen

på inkomsterna i verksamheten, medan effekterna i andra fall blir
betydligt mindre. företagareFör kan inkomstbortfallet inte avlä-en

i utebliven lön på för arbetstagare,sätt ävensas en samma som en
de arbetsuppgifter företagaren skulle ha utfört han/hon inteom om

blivit sjuk kan desamma arbetstagare skulle ha utförtvara som en
han/hon inte blivit sjuk. Sjukpenning från den allmänna försäk-om

ringen emellertid täcka del den enskilda individensattavser en av
inkomstbortfall vid sjukdom. däremoteget Den inte attavser vara

försäkring övriga risker, kan resultera i kostnader förmoten som
stillestånd, i denna form förvärvsarbete.t.ex. ersättare Attm.m., av

skilja det från det andra också många gångerär ogörligt.ena
Våra överväganden det gäller näringsidkares sjukförsäkringnär

innebär vi i princip delar den uppfattningatt SAK redovisarsom
i sitt betänkande SOU 1996: l 13, nämligen sjukpenningen skallatt
grundas påden taxerade inkomsten näringsverksamhet. Dennaav

också grunden för skyldighetenutgör erlägga socialavgifter ochatt
allmänna egenavgifter.



245.Sjukpenninggrundande inkomst...,1997:85SOU

sjukförsäkringgällerdetställningstagande närUtredningens
ifråndock SAK:sskiljer siguppbyggnadsskedeföretagsunder ett

försäkringsskydddelvis änföreslårDelshänseenden. annattvå ett
omfattadel skalldennaförslag i ävenföreslår vi våradelsSAK, att
fåmansaktie-aktiebolagsform, s.k.iföretagdem egetstartarsom

bolag.
i RFV:sförslagenutredningenharsammanhang övervägtdettaI

utredning ochegenföretagare,förSjukpenningförsäkringrapport
redovisad underfinns1989:5. RapportenANSERförslag RFV

skallföretagarförsäkringföreslog iRFVavsnitt 7.1. attrapporten en
jukpenningegenföretagare. Sförvärvsarbetandesamtligainföras för

grund-delar,tvåföreslogs beståföretagarförsäkringenfrån enav
före-Grundsjukpenningentilläggssjukpenning.ochsjukpenning en

den inkomstberäknas utgörochobligatoriskslogs somvara
F-skatt ochB-skattpreliminär numeradebiteringförunderlag av

grundsjukpen-beräkningUnderlaget försjukförsäkringsavgift. av
kommaADB-register. Förfrån RSV:sinhämtasföreslogs attning

denbortfalltillrättamed ekonomiska effektendenbl.a. att avav
vadbetydligtblisjukdom kanvid änarbetsinsatsen större somegna

i sinföreslog RFVinkomstnivån,skattemässigaframgår denav
komplettera sinmöjlighetskulleegenföretagaren attrapport att ges

yttrandetilläggssjukpenning. sittlfrivilliggrundförmån engenom
kommitténs förslagdel skriver RFVförslag i dennaSAK:s attöver

regeländ-föreslagnakommitténriktning.i Deär rättett steg av
för försäk-förenklingaradministrativainnebära vissaskulleringarna

för-med kommitténsframhåller dockringskassorna. RFV att man
grundläggande problemendemedtillslag inte kommer rätta ett av
överensstämmelsen mellanden bristandenämligeni dagens system,

sjukpenning förförreglernadärförförmån. RFVavgift och attanser
ide principermedbör ändras i enlighetegenföretagare som anges

heltVerket vill alltsårefereradeverkets nyttatt ettrapport.ovan
sjukdom.skall vidför hur egenföretagareinförs ersättassystem

frivilligaföreslagnaden RFVUtredningen konstaterar att av
enskilde in-försäkring för dentilläggssjukpenningen är än enmer

beskrivna tilläggs-inkomstbortfall vid sjukdom. Dendividens egna
ekonomiskatill med denkommaförsäkringen skall enligt RFV rätta

vid sjukdom.arbetsinsatsen Enbortfall deneffekten egnaav av
tilläggsförsäkring försäkringbetraktasådan är närmast att som en

inkomstbortfallförsäkringrisker i företaget och inte motmot en
berättigade iifrågasätter inte detgrund sjukdom. Utredningen enav

funnit den kanhar däremot intesådan försäkring, att rymmasmen
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inom den allmänna sjukpenningförsäkringens denI månramar. en
sådan försäkring skall administreras med allmänna medel bör detta
utredas i särskild ordning. Utredningen lämnar emellertid, inom

för sitt uppdrag, förslag underlättaett för demramen attsom avser
har för avsikt verksamhet.att startasom egen

När det gäller förslaget den inkomst underlagatt förutgörsom
debitering preliminär F-skatt och sjukförsäkringsavgift skallav ut-

SGI för näringidkare,göra utredningen följandegör bedömning.
Skattemyndigheten beslutar årligen debitering preliminärom av

F-skatt. Den debiterade preliminära skatten bestäms för in-som
komståret för bl.a. näringsidkare utgår från tidigare års slutligten
debiterade skatt enligt taxeringen med avräkning för preliminär A-
skatt. benämnsDetta schablondebitering. Det således den slutligtär
debiterade skatten ligger till grund för beslut debiteradsom om
preliminär skatt, inte de enskilda taxeringsunderlagen beslutatssom
vid taxeringen. den slutligaI skatten kan ingå, förutom skatt för-
värvsinkomst, skatt kapital, fastighetsskatt,även avgifter, moms
m.m.

Normalt fastställs den debiterade preliminärskatten till högreett
belopp den slutligt debiteradeän skatten, vilket framgår följandeav
exempel schablondebitering preliminär skatt för in-som avser av
komståret 1997.

Om den preliminärt debiterade skatten avseende inkomståret
1995 lägre slutligtär debiteradän skatt för detta år taxeringsåret
1996, minskat med skattetillägg och förseningsavgift, fastställs
debiterad preliminärskatt avseende inkomståret 1997 till att mot-

slutlig skatt enligt 1996 års taxering ökadsvara med 10 %.
Om den preliminärt debiterade skatten avseende inkomståret

1995 högre slutligtär debiteradän skatt för detta år taxeringsåret
1996, minskat med skattetillägg och förseningsavgift, fastställs
debiterad skatt avseende inkomståret 1997 till slutligatt motsvara
skatt enligt 1996 års taxering ökad med 5%.

Den preliminärt debiterade skatten får i båda exemplen inte
understiga den preliminärt debiterade skatten för inkomståret 1996.

Givetvis kan den skall eller har debiterats preliminär skattsom
lämna preliminär deklaration, för jämka skatteuttaget.en att

Som underlag vid schablondebitering preliminär skatt användsav
således inte de beslutade taxeringsunderlagen, i stället användsutan
slutligt debiterad skatt, vilket inkluderar olika slag skatter ochav
avgifter. Det finns därför inte något användbart inkomstunderlag
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skullepreliminär skattschablondebiteringgjordutifrån somav
näringsidkare.förSGIför bestämmatill grundkunna ligga att

inkomstbedömning förframtidaformvisserligenfinnsDet aven
sig till ochansluterutredningenbostadsbidragegenföretagares som

bedömningenberäkningvid BTP, görsgällaföreslår även menav
skallpreliminära beslutetbestäms.bidraget Detpreliminäradetnär

slutliga in-denfaktiskt grundas påochsedan stämmas motav
preliminära in-motsvarandebedömerUtredningenkomsten. att

gäller bestäm-detanvändassvårligen kankomstberäkningar när att
sjukpenning. Underlagetförgrundskall ligga tillSGI somsomma

fast-inkomstbortfallet kan intekompensationen förskall bestämma
dåskall kompenserasinkomstenefterhand, eftersomställas i som

har fallit bort.

överväganden näringsidkareförSGI7.5.5 om

mednäringsidkare skall bestämmasförSGIFörslag: ut-en
enligtnäringsverksamhetengångspunkt i inkomsten senasteav

skälsärskildabedömningstidpunkten. Omföretaxeringsbeslut
utgångspunkt i deberäknas medfår SGIföreligger senastetre

taxeringama.
tidigaremedgetts avdrag förvid taxeringenförsäkradedenHar

belopp motsvarandenäringsverksamhet skalliårs förluster ett
nettointäkten.tillavdraget läggas

företagare inteför förfår underlaget SGIEnligt dagens regler
förliknande arbeteavlöning förskäligöverstiga vad motsvararsom

företagaresbestämmelseSkälen för dennaräkning. är att enannans
kapitalavkastningochfrån både arbeteinkomst härrör eget av som
fanns innanBestämmelsen,näringsverksamheten.investerats i som

del inkomstenfastställa hurtillkom förinfördes,AFL storatt somav
arbete.avsåg

inkomsterför näringsidkaresi beräkningsreglernaFörändringar
Näringsidkare har undersedan dess.har skett många gånger senare

kapital i verksam-intäkter ochfått möjligheter disponeraår attnya
räntefördelningSärskilt reglernavidare avsnittheten, 3.4.2. omse

näringsverksamhetinkomstfinns anledningdetgör attatt antaatt av
arbete.spegla inkomsten Moti fortsättningen kommer egetatt av
behövsregler inte längrebakgrund utredningendenna att omanser
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inkomstunderlaget skall begränsas till skälig avlöning för lik-att
nande arbete för räkning. gällerDetsamma tidigare särreglerannans

möjlighet bortse från skuldbelastning i verk-att storsom gav
samheten. På detta förstärks sambandet mellan förmånersätt och av-
gifter, samtidigt försäkringskassomas utredningsarbetesom un-
derlättas högst avsevärt.

här redovisadeDet förslaget beträffande företagares SGI överens-
väl med förslaget till kvalifikationsvillkorstämmer för förSGInya

den inte näringsidkare.ärsom .
företagareNär bedriver näringsverksamhet tillsammans meden

fördelas inkomsten näringsverksamhet mellanen annan person av
dem och och för sin andel näringsinkomsten.taxeras Detvar en av
finns inte någon anledning i SGI-sammanhang särskilt ifrågasättaatt
denna fördelning och därmed inte heller utreda arbet-närmareatt
stimmar eller arbetsfördelning inom företaget.

Vid bestämmande SGI enligt altemativregeln utgår vi frånav
sådana inkomster ligger så bedömningstillfälletnära möj-som som
ligt. Motsvarande tillvägagångssätt bör vägledande då förSGIvara
näringsidkare bestäms. innebärDet förstai hand denatt senaste
taxeringen bör ligga till grund för SGI. deOm taxerade inkomsterna

mycket ojämna bör detär dock möjligt påatt sättvara samma som
enligt dagens regler använda de taxeringamassenaste tre genom-
snittliga inkomster. börDet också fortsättningsvis möjligt attvara se
på utvecklingen under de åren taxeringama och låtatre avser en
uppåtgående eller nedåtgående trend få genomslag vid bestämmande

SGI:n.av
Utredningen föreslår i avsnitt 3.4.5 avdrag vid taxeringen föratt

tidigare års förluster i näringsverksamhet fortsättningsvis skalläven
läggas till näringsinkomsten vid beräkning bostadsbidrag. För attav
så långt det möjligt behandla näringsidkaresär inkomster likartat

det gäller bidrag ochnär sjukpenning och erhålla aktuellt in-ett
komstunderlag, förslår vi motsvarande tillägg skall få vidatt göras
bestämmande SGI. sådanEn regel också näringsidkarenav ger en
SGI vid sjukdom bättre hans/hennes inkomst-motsom svarar egen
förlust.

Arbetar näringsidkare också anställd uppdragstagareen som
beräknas SGI:n på grundval inkomsten härav antingen enligtav
huvudregeln eller enligt altemativregeln. sistnämndaI fall måste be-
aktas i inkomstunderlaget enligt altemativregelnatt inte skall ingå
inkomst näringsverksamhet den årsinkomstmotsvararav som av



249Sjukpenninggrundande inkomst...SOU 1997:85

förvärvsarbete.grundnäringsverksamheter ingår i SGI annatav:nsom
väljamöjlighetnäringsidkareharframgårSom att enovan

sjukförsäk-påverkarValet karenssjukförsäkring.sinkarenstid i av
försäkringskassan.tillskall anmälasstorlek ochringsavgiftens

underlag förtillADB-media vidare RSVviaUppgiften lämnas som
avgifter.debitering av

företagaresändring avseendeföreslår inte någonUtredningen
börkarenstid. Möjligheteneller dagarsvälja 30möjlighet treatt

idag.skerförsäkringskassan påtilloch anmälasfinnas kvar sätt som

Överväganden underförsäkringsskydd7.5.6 om

uppbyggnadsskedeföretagsett

oberoende iföretag skall,DenFörslag: startar ett eget avsom
förutsätt-företaget under vissaföretagsformvilken startas,som

underföretagarensjukpenningtillningar ha ävenrätt omm.m.
redovisa inkomstuppbyggnadsskede inte kan någonföretagets

uppbyggnadsskedeförvärvsarbete. Under verksamhetensegetav
skulle halägst motsvarande den SGIberäknas tillskall SGI som

inträffat omedelbart innan den försäkra-sjukfalletberäknats om
Uppbär den försäkrade bidragverksamheten.arbeta ide börjat

till arbetslösa m.fl.förordningen 1984:523enligt startarsom
får intenäringsverksamhet s.k. bidrag SGI:nstarta egetegen

grund-belopp inkomsttill lägreberäknas än motsvararsomen
bidraget i arbetslöshetsförsäkringen.

uppbyggnadsskedeföretagsFörsäkringsskydd under ett

uppbyggnadsskedeföretagare får verksamhetensför underSGI en
till högreförvärvsförhållanden i dag beräknasoch vid ändrade

skatterättsliga inkomstenvad denbelopp framgårän avsom av
läggs vadnäringsverksamhet. stället för inkomstenI motsvararsom

till grund förför liknande arbete för räkningskälig lön annans
för den företagareSådan beräkning kan inteSGI:n. göras startarsom

lönverksamhet i aktiebolagsform och inte har möjlighet utatt tany
alltsåförsta tiden uppbyggnadsskedet. .stårunder den Den senareav

motsvarande skydd vid sjukdomutan m.m.
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Det har i olika sammanhang framförts kritik sjukpenning-mot att
försäkringen för nystartande företagare avhängig i vilkenär av
företagsform verksamheten bedrivs. Detta något den enskildeär som
företagaren inte alltid uppmärksam i sambandär med företagetatt

olyckligaI fall upptäcker företagarestartas. sittstartaten som
företag i aktiebolagsform han/hon saknar skydd först i sambandatt
med han/hon blir sjuk.att

utredningensI direktiv ingår redovisa förslag så långtatt som
möjligt innebär anställda, företagare, till fåmans-att ägaresom egna

aktiebolag m.fl. på likvärdigt kan åtnjuta de socialförsäk-ett sätt
ringsfönnåner finns. En invändningarna reglerna förmotsom av
SGI det gäller företagare har varitnär deras SGI i alltför hög gradatt

i vilken företagsform de bedriverstyrs verksamheten. Möjlighe-av
själv påverka vilken inkomstterna att redovisas dockärsom

framgår kapitel tämligen likartade oberoendenumera, som av av
verksamheten bedrivs i aktiebolagsform eller någon fonn.om annan

Den inkomst företagaren redovisar för erläggande skatt och avgiftav
bör styrande för egenföretagarens SGI han/honvara oavsett om
redovisar den i form lön i aktiebolag eller inkomst närings-av av
verksamhet.

Utredningen föreslår därför sjukpenningförsäkring underen upp-
byggnadsskedet nystartade företag neutral förhållandeiärav som
till den företagsform verksamheten Samma regler skallstartas
alltså tillämpas för den verksamhet i fåmansägtstartar ettsom egen
aktiebolag för övriga näringsidkare. Den verk-som startarsom egen
samhet skall, enligt vårt förslag, under företagets uppbyggnadsskede

sjukpenningsskyddfå behålla det han/hon hade innan verksamheten
startades, dvs. den SGI han/hon skulle berättigad till ettvara om
sjukfall inträffat omedelbart innan den försäkrade börjar arbeta i
företaget.

Den verksamhet i fåmansägtstartar aktiebolagettsom en egen
skall dock själv för sjuklön under sjuklöneperioden.svara

Den inte tidigare har kvalificerat sig för SGI skall ocksåsom en
ha till sjukpenningförsäkringrätt motsvarande grundbidraget i
arbetslöshetsförsäkringen KAS enligt dagens regler under den tid
han/hon bygger sitt företag, under förutsättning han/honupp att
erhållit s.k. bidrag till verksamheten.starta eget

För den haft tidigare inkomster SGI högresom ärsom ger en som
grundnivån skallän SGI:n bestämmas i övriga fall. denFörsom som

företag och arbetarstartar deltid iett detta bör ersättningen beräknas
efter den arbetstid den försäkrade företaget.ägnarsom
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skydduppbyggnadsskeden.kan ha olika långa DetOlika företag
därför inteschablonkaraktär och börföreslår har dockvisom ennu

frågan hurverksamhetens det gällervariera beroende Närart. om
förstabestå skall naturliga skäl det åretlång tid skyddet skall av

skall samband medskyddet. iomfattas För att utrymme attgesav
ytterligareutfallet verksamheten bör tvådeklarationen stämma av av

kan be-sammanlagt från verksamhetensår beaktas, dvs. år starttre
verksamhetöverhoppningsbar tid.traktas Den startarsom ensom

inkomst näringsverksamhet,inom år kan visaoch redan tre en av
motsvarande grundbidragetlön, överstiger inkomstalternativt som

få bestämd efter den faktiskahar naturligtvis möjlighet sin SGIatt
inkomsten.

SGI-skydd i samband med arbetslöshetreglerDagens om om-
fattar företagare med baseras inkomstSGIäven annataven som

rekommenderarförvärvsarbete anställning. i AR 1996: 13,RFVän
anställningSjukpenninggrundande inkomst vid inkomstSGI av

försäkring den försäkradeenligt lagen allmän AFL, attom om
han/hon behålla sin inkomstensöker anställning får SGI baserad på

från förvärvsarbete.annat
finnsrekommendation bygger på det sedan tidigareRFV:s att en

fastställd förändrade kvalifikationsvillkor föreslårSGI. viDe nu
beträffande har inte någon sådan. kommerSGI Däremot nämntssom

för egenföretagarensmöjligheten anmäla val karens SGIatt attav
finnas kvar.

försäkringsskydd för företagare under uppbyggnads-Det egna
skede vi föreslår bör också kunna fortsatt före-giltigtsom vara om

blir arbetslös den offentligaoch arbetssökande hos arbets-tagaren
förmedlingen under den försäkringsskyddade tiden. denFör egna
företagare blir arbetslös efter denna tid bestäms efter tidi-SGIsom

inkomster och överhoppningsbara tider.gare
Grundbidraget i arbetslöshetsersättningen föreslås 1996/97:i 107prop.

kr dag fem dagar kalendervecka, eller240 årvara per per per
fr.o.m.62 kr den december vid400 29 1997. Detta motsvarar en

kompensationsnivå kr.på 80 % SGI på 78 000en
nystartande företagareFör tidigare inkomst kan grundbidra-utan

i arbetslöshetsersättningen användas förutgångspunkt be-get som
stämmande sjukförsäkringsskyddet. arbetar heltidDenav som men
har inkomst näringsverksamhet, alternativt lön, lägreären av som

grundbidraget i arbetslöshetsersättningen f°ar tillgodoräkna sigän ett
försäkringsskydd motsvarande grundbidraget. Avsikten inteär att
fastställa den eventuella till arbetslöshetsersättningrätten utan att
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använda grundbidraget i denna garantinivå vid beräkningsom en av
försäkringsskyddet. Vi därvid denatt startar ett egetanser som
företag jämföra med den har avtalat förvärvsarbeteär att ettsom
under minst tolv månader och huvudregeln därmed kan tillämpas.att
Försäkringsskyddet inträder därmed så den försäkrade börjatsnart
arbeta i företaget.

Utredningen har diskuterat hur skall på denman se person som
vid verksamhet har kvalificerat sig för viss SGIstarten av egen en

dock inte helârsinkomst. Denna SGI får naturligtvismotsvararsom
användas den högre inkomsten motsvarande arbetslöshets-är änom
ersättningens grundbidrag. Däremot bör tidigare inkomster inte läg-

med det garanterade försäkringsskyddet eftersom dettagas samman
inte baserar sig någon redovisad inkomst.

denFör inte har tidigare inkomster, eller inkomster ärsom som
lägre grundbidraget det föreslagna försäkringsskyddetän för-ger en
utsebar sjukpenningtörsäkring motsvarande SGI 78 000 kren om
per ar.

Starta eget-bidrag villkor för försäkringsskyddsom

Förordningen 1984:523 bidrag till arbetslösa m.fl. startarom som
näringsverksamhet reglerar villkoren för s.k. bidrag.egen starta eget

Sådant får lämnas till den 1 arbetslös, 2 riskerar bliär attsom ar-
betslös, eller 3 bosatt inom områdeär betecknas stöd-ett som som
område eller1 enligt2 förordningen16 § 1990:642 regional-om
politiskt företagsstöd. Fr.o.m. år 1997 stödet i formutges ut-av
bildningsbidrag. Detta framgår förordningen aktivitetsstödav om
1996:1100. Där till utbildningsbidragsägs rätt i form dag-att av
penning har bl.a. deltagare i verksamhet regleras i tidigaresom
nämnda förordning. Utbildningsbidrag för denna får lämnasgrupp
i högst månader. Förlängt utbildningsbidrag får dock beviljassex
under högst månader under förutsättning det finnsaatt sär-sex
skilda skäl till det, b näringsverksamheten bedrivs i glesbygd, eller
c såvitt arbetslösa kvinnor, de under minst 24 månader varitavser
anmälda arbetssökande hos den offentliga arbetsförmedlingensom
i den ordning Arbetsmarknadsstyrelsen föreskriver.som

Utbildningsbidraget får behållas vid sjukdom, med undantag för
karensdagen, sedan deltagaren anmält sjukdomen till den allmänna
försäkringskassan, ledighet för tillfällig vård barn iav samma om-
fattning deltagaren har till tillfällig föräldrapenningrättsom samt
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dagpenning f.n. 230 krUtbildningsbidragetsledighet.viss ärannan
berättigadden intekalendervecka förfem dagardag ärsomperper
förstaarbetslöshetskassa och under defråntill ersättning utges sex

månaderna verksamheten.eller tolv av
kvalificerat för fårinte sig SGIUtredningen denatt enanser som

arbetslöshetsersättningen utgångspunktigrundbidragetanvända som
försäkringsskyddför sådantförsäkringsskyddet. villkorför Som ett

sådant förfarande behöveregetbidraget läggas. Genomkan ettstarta
försäkringskas-prövning företaget inteytterligarenågon göras avav

bidrag skall någon sjukpen-uppburitdenFör starta egetsomsan.
utbildningsbidrag utbetalas.utbetalas länge Denning inte så som

inte har någon inkomstdärefter fortsätter verksamheten, ännumen
motsvarande grundbidraget ifår försäkringsskydddenna, ettav

det fall företagaren blir arbetslös ocharbetslöshetsersättningen. För
försäkrings-den offentliga arbetsförmedlingen skallanmäler sig hos

skyddet träda in.kunna
det gäller sjukpenningförsäkringhär beskrivna lösningenDen när

företag innan han/hon har kvalificerat sigför den egetstartarsom
försäkringsskydd också väl med det stödför överensstämmerett

för företag.samhället ett egetatt startager

Tillfällig föräldrapenning till egenföretagare7.5.7

redovisning,framgår tidigare avsnittSom 7.1.5, ersättningenärav
dag för den uppbär sjukpenning, tillfällig föräldrapenningper som

eller motsvarande inte beroende inkomstunderlagetenbart utanav
det på vilket dagersättningen beräknas. företagareFöräven sättav

gäller generellt all dagersättning inklusive tillfällig föräldrapen-att
ning kalenderdagsberäknad, dvs delas medSGI:n 365. Förär

har inkomst anställning den tillfälliga föräldra-ärpersoner som av
ipenningen regel tim- eller dagberäknad. beräkning byggerDenna

på årlig arbetstid beräknas för den försäkrade. årligaDenatt en
arbetstiden därvid den ordinarie tid den försäkrade beräknasär som
utföra förvärvsarbete i timmar år.mätt per

i olikaDet har sammanhang framförts kritik egenföreta-mot att
får förhållandevis lägre ersättning anställda de uppbärän närgare

tillfällig föräldrapenning. inkomstförlustDen de inte stågör anses
i överensstämmelse med den ersättning de kan få de avstår frånnär
förvärvsarbete för tillfälligt vårda barn.att
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beräkningen dagersättningen till dem harFrågan om av som
inkomst förvärvsarbete anställning behandlades iänannatav

för tim respektive dagberäknad sjukpen-samband med reglernaatt -
infördes. 1986/87:69 förbättrad kompensation vidning I prop. om

vid tillfällig barn lämnadekorttidssjukdom och vård departe-av
mentschefen följande motivering till ersättningen föratt egna
företagare skulle beräknas enligt tidigare regler.

Egenföretagama likhet obligatoriskti med anställdaär
förvärvsinkomst föräld-försäkrade för förlorad vid sjukdom,

gäller delvis förraledighet år 1985 reglerFr.o.m. nyam.m.
egenföretagares sjukpenningförsäkring. försäkrad medEn

förvärvsarbete anställning fårinkomst väljaänannatav en
sjukpenning karenstid eller med karenstid eller3utan en av

dagar.30
arbetar företagare omfattas inteDen som som egen av

arbetstidslagen. har själv möjlighet förlägga sinaHan att
arbetstider för honom lämpligt därför, enligtDetsätt. ärett
min mening, inte möjligt ersättning för det antalatt utge
timmar dag egenföretagare skulle ha förvärvsarbe-per som en

han inte hade blivit sjuk. företagareFör börtat om egna
därför i fortsättningen sjukpenning enligtäven utges nuvaran-
de beräkningsregler.

Orsaken till företagare inte omfattas tim/dagberäkningatt egna av av
sjukpenning eller tillfällig föräldrapenning alltså svårighetent.ex. är

vilken arbetstid kan för näringsidkareavgöraatt ersättassom en som
har möjlighet själv förlägga sina arbetstider på för honomatt ett
lämpligt Mot detta kan invändas många företagare inte harsätt. att
den friheten, särskilt inte vid vård sjukt bam. företagareEnav som

fullt upptecknad kan inte kompensera förlorad arbetstid vid vårdär
barn vid viss tidpunkt arbete vid andra tidpunkterav en genom

eftersom dessa redan intecknade för arbete.är
Utredningen har diskuterat frågan tim/dagberäknad sjukpen-om

ning för företagare och funnit de skäl redovisades närattegna som
reglerna infördes har relevans idag det gäller beräkningäven när av
sjukpenning. Vid sjukdom vecka kalender-änsom varar mer en ger
dagsberäknad ersättning inte ersättning den tim/dag-sämre än
beräknade.

Förhållandena annorlunda det gäller den tillfälliga föräld-är när
rapenningen. Denna enbart för dagar då föräldernutges annars
skulle ha utfört förvärvsarbete. Någon utjämning tiden bliröver
alltså inte aktuell här. Vidare de flesta perioder med tillfälligär
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få dagar i följd. Underföräldrapenning inte långa enbart någrautan
föräldrapenning för hälften antaletbetalades tillfälligår 1995 ca av

föräldrapen-genomsnittliga antalet dagar tillfälligmöjliga bam. Det
dagar.ning barn sjuvarper

tillfälligaUtredningen konstaterar den kalenderdagsberäknadeatt
för egenföretagare har ifrågasätts.föräldrapenningen Det är

de skäl i 1986/87:69, inte möjligtemellertid, på attsom angavs prop.
till företagare.timberäkna ersättningen egna

skulle kunna diskuteras för företagareVad är ersättaattsom
kalenderdagsberäkningen med s.k. dagberäkning, dvs. i stället för
delningstalet används delningstalet Med sådan beräk-365 260. en
ning tillfälliga föräldrapenningen blir ersättningen anpassaddenav
efter årsinkomsten fördelad arbetsdagar beräknad efter en
femdagarsvecka.

för företagare innebär delning-särregel särskiltEn ettegna som
stal för beräkning tillfällig föräldrapenning torde behöva kom-av
pletteras begränsning antalet möjligamed dagar underersattaen av

begränsningvecka. Någon sådan finns inte i dagens regler.en
Begränsningsregeln skulle dels hindra för hög vid längreersättning
ersättningsfall, dels utesluta misstankar otillbörligt utnyttjandeom

försäkringen.av
ändring reglerna för tillfälligFrågan föräldrapenning förom av

egenföretagare har tagits i olika sammanhang, bl.a. företagar-upp av
organisationer. Utredningen har därför behandlat frågan. Inas egna

förhållande till dem driver företagsitt i aktiebolagsfonn ärsom
egenföretagare otvivelaktigt missgynnade vid beräkningen denav
tillfälliga föräldrapenningen.

genomsnittligaDen tillfälliga föräldrapenningen år 1996 för
egenföretagare kr dag. Vid delningstalet257 260 blir denvar per
genomsnittliga ersättningen dag kr beräknad med360 motsva-per
rande SGI. Antalet för egenföretagaredagar årersatta var samma
186 den402. Om genomsnittliga ersättningen för företagare ökar
med kr innebär103 det ökad kostnad mkr för19 1996 årsen om ca
dagar i 1996 år kostnadsläge.

Med hänsyn till de besparingar utredningen skall inomgöra
sjukförsäkringen sig utredningen inte kunna föreslå ytterligareanser
förändringar medför kostnadsökningar.som
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beräkningsreglerSärskilda7.6

Särskilda beräkningsregler för SGI skall liksom förFörslag:
närvarande gälla för tjänstepensionärer liksom för studerande,
värnpliktiga m.fl.

Tjänstepensionärer7.6.1

Enligt nuvarande regler krävs det uppbär tjänste-att en person som
pension har arbete beräknas pågå minst månader för SGIattsom sex
skall fastställas för honom/henne. Sexmånadersvillkoret hänger

med bortser från ändringar i den försäkrades arbets-attsamman man
och inkomstförhållanden kortare tid, vilket bl.a. innebärsom avser

arbete med kortare varaktighet månader i princip inte kanänatt sex
ligga till grund för SGI.

Utredningen liksom för närvarande bör utgångspunktenattanser
endast arbete utförts efter tjänstepensioneringen skallattvara som

ingå i SGI-underlaget. Utredningens förslag kvaliñkationsvillkorom
för byggerSGI tolvmånadersperiod såväl det gäller huvud-nären
regeln alternativregeln. denMot bakgrunden vi detattsom anser
skall krävas pensionären efter tjänstepensioneringen uppfylleratt
motsvarande krav ställs för försäkrade bedöms enligtsom som
någon dessa regler.av

tjänstepensionärerFör med låg tjänstepension arbetslösaärsom
och arbetssökande gäller de kan få beräknadSGI med utgångs-att
punkt i lönen före pensionsavgången eller, de inte har för avsiktom

förvärvsarbeta i omfattning tidigare,att den inkomstsamma som
arbetsutbudet. Vidare minskas den beräknade in-motsom svarar

komsten med tjänstepensionen. Vi föreslår motsvarande möjlig-att
het skall finnas i det systemet.nya

7.6.2 Studerande, värnpliktiga m.fl.

Som framgår redogörelsen i 7.1.4 enligt nuvarande regler tidärav
för totalförsvarstjänstgöring och vissa studier s.k. SGI-skyddad tid.
Vidare gäller under tjänstgörings- respektive studietidenatt beräknas
sjukpenningförsäkringen endast inkomst arbete den för-av som
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studie-studieperioden, s.k.tjänstgörings- ellerutför undersäkrade
vämplikts-SGI.ellertids-SGI

inkomst-princip inte någonvämpliktig istuderande eller görEn
sjukpen-skall denmeningutredningenssjukdom. Enligtvidförlust

enligt gällandefall liksomdärför i dessaninggrundande inkomsten
försäkradedenarbeteinkomstenbartberäknasregler somav
innebärtjänstgöringen.eller Detstudiernamedutför samtidigt att

enligtSGIför beräkningförutsättningarnauppfyllaskallhan/hon av
för näringsidkarereglernaaltemativregeln ellerhuvudregel,endera

tjänstgöringstiden.studie- ellerundergrundval arbetetenbart av
sjukpenningennuvarandeenligtstuderande får dockVissa system

och någonstudieuppehåll,regler undervanligaberäknad enligt
samband medRegleringen harinte ske.härvidlag börändring nära

med vadske i enlighetöverhoppningsbar tid och börförslagvåra om
sådana tider.föreslagit förvi ovan

ordningmotsvarandenuvarande reglergäller enligtprincipI en
rehabiliteringsfall har livräntavärnpliktiga för vissaför somsom

föreliggasådana reglerutredningens mening börEnligtenligt LAF.
också i det systemet.nya

frågorSärskilda7.7

Ändring sjukpenninggrundandeden7.7.1 av
inkomsten

omfattasanställning ochden harFörFörslag: avsom en
löneförhöjningarhänsyn tillhuvudregeln får ändras medSGI:n
sjukfall. övrigti pågåendedet första ersättningsåret Iunder ett

sjukfallet pågått ifår räknas med basbeloppet,SGI:n närupp
ändras då den försäkradefår därutöver baraminst år. SGIett

beviljas vissa pensionsfönnåner.

för-nuvarande regler gäller fastställd till dess denEnligt SGIen
förhållanden Enligt utredningens förslag beräknassäkrades ändrats.

ersättningsperioden. Utredningsförslagetoch gäller SGI enbart för
beräknas enbart på inkomster hänför siginnebär vidare SGIatt som

1997:859 SO
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till arbeten i vilken den försäkrade börjat arbeta. följdEn för-av
slagen blir därför de situationer i vilken det kan diskuterasatt om
SGI:n bör ändras begränsade. I princip detär frågaär treom
situationer:

De i nuvarande 3 kap. första5 § stycket b-d AF dvs.som anges
då den försäkrade beviljas vissa pensionsersättningar.

Då lönenivån förändras under ersättningsperioden.
Då partiellt sjukskrivnas förhållanden förändras och arbetsför-

mågan därefter försämras.

Under punkt finnsl sådana situationer då den försäkrades anknyt-
ning Äventill arbetsmarknaden stadigvarande förändras. i det nya

skall därför SGI ändras i dessa situationer.systemet
Möjligheten SGI:n efter löneutvecklingenatt lades fastanpassa

vid tidpunkt då det inte ovanligt sjukpenningen kundeatten var
under betydligt längre tidutges vad enligt dagensän tillämp-som

ning kunna ske. Enligt prop. 1990/91synsätt 141anses senare : om
rehabilitering och rehabiliteringsersättning börm.m. inriktningen

sjukpenning i regel inte skallatt för längre tid år.vara utges än ett
När sjukpenning har betalats under års tid och rehabiliterings-ut ett
åtgärder inte kan komma ifråga nedsättningen arbetsför-samt av
mågan bedöms varaktig eller bestående för avsevärd tid bör ersätt-
ningen i form sjukbidragutges eller förtidspension.av

Inte heller rehabiliteringspenning skall i normalfallet förutges
längre tid år prop.än 1990/91 141 bet.ett 1990/91 :SfU16. För-samt:
äldrapenning med sjukpenningbelopp betalas under högst 360 dagar

det inte fråga flerbamsbörd,är då föräldrapenningom medom
sjukpenningbelopp under ytterligare 90 dagar.utges

Sjuk- och arbetsskadekommittén redovisar i sitt slutbetänkande
SOU 1996:13 sina överväganden beträffande ersättnings-en ny
form, med arbetsnamnet månadsersättning, föreslås för-ersättasom
tidspension/sjukbidrag och undernärutges perioden person en om
450 dagar haft sjukperioder omfattar sammanlagt 365 dagarsom
med sjukpenning. Förslaget utreds vidare särskild utredareav en
generaldirektör Anna Hedborg, enligt kommittédirektiv 1997:9
Ersättning vid långvarigt nedsatt arbetsförmåga. Förslag skall redo-
visas den 31 oktober 1997 och, i de delar förslagensom av ser ung-
domar, den l april 1998.

Mot bakgrund vad redovisats det rimligtärav som ovan att anta
normalfallet beträffandeatt dagersättningar kommer att vara
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underErsättningenår.ersättningsperioder högst utgesett somom
kompenseraangivenmeddessa perioder procentsatsattavser

kvalifikationsvillkor för SGIföreslagnainkomstbortfall. Med här
inkomstrelateras till denersättningenkommer närmareatt som

ersättningsfallet.medfaller bort i sambandfaktiskt
redovisas i avsnitt underde skäl 7.3.3finns ocksåDet av som

för ifrågasätta de årliga löne-inkomstunderlaget fogrubriken att om
kvar.föräldraförsäkringen skall finnasi sjuk- ochuppräkningarna

omprövninglöneavtal skall medföradåFrågan är avnya enom
från administrativ synpunkt betungande.Nuvarande reglerSGI:n. är

först sjukfalletoch med beräknas dåVidare kommer i SGI:natt
föreligger denna tidpunktlöneavtalsändringar vidinträffar alla som

underlaget. Beträffande avtalsändringar kommeringå iatt ensenare
allmänhet kunna betalastillkommande sjukpenning ieventuell utatt

Vidare det försäkradeförst det sjukfallet avslutats. mångaefter äratt
omfattas sjukpenningförsäkringen, intevisserligen somav mensom

kvar anställning eller i fall inte den liggerlängre har någon vart som
till grund för SGI:n.

fall den försäkrade har kvar anställning vidI de samma som
forbedömningstidpunkten och hans/hennes avtalsändring blir känd

försäkringskassan under pågående sjukfall inte längreett varatsom
utredningen det motiverat förår, SGI omräknas deän attett anser

kommande utbetalningarna sjukpenning under det första åretav av
sjukfallet, sjuklöneperioden inberäknad.

Även i övriga fall inte längreSGI:n anknyts till löneutveck-om
lingen det finns starka skäl räkna SGI:n vidatt attanser upp
långvariga sjukfall. konsekvens förslagI med vårt basbelopps-om
uppräkning tidigare inkomster ingår i inkomstunderlaget vidav som
beräkning SGI enligt alternativregeln, föreslår sådanvi SGIattav

inte löneuppräknats enligt under sjukfallpågående bas-som ovan
beloppsuppräknas sjukfallet år. med bas-Ettnär varat ett system
beloppsuppräkning bör enligt mening utformasvår så SGI:n iatt
pågående ersättningsfall hos försäkringskassan i årvarat ettsom
räknas med basbeloppet grund. Basbeloppet det år sjuk-upp som
fallet inträffade används utgångspunkt för uppräkningen. Skullesom
sjukfallet pågå under flera år basbeloppsberäkningen gånggörs en

året med första ersättningsdagen grund, dock i de fallatt,om som
löneuppräkning redan skett under pågående sjukfall, SGI räknas upp
först år efter den löneuppräkningen.ett
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tredjeDen situationen partiellt sjukskrivnas förhållandenär när
förändras och arbetsfönnågan därefter försämras. Förändringen kan
bestå i såväl minskning ökning arbetstids- och/eller inkomst-som av
förhållanden. Vi inte det motiverat sänka SGI:n i deäratt attanser
fall inkomsten blivit lägre. den bakgrundenMot inte helleranser

ökning inkomsten skall motiveraatt omprövning SGI:nen av en av
i fall då förutsättningarna för höjningän grundannat avtals-en av
ändringar föreligger.

7.7.2 Utrednings- och bevisfrågor

Förslag: försäkradeDen skall till försäkringskassan lämna
anställningsbevis och/eller inkomstbesked betydelsem.m. av
förberäkningen SGI.av

och medI möjligheten till förhandsregistrering upphöratt och SGI:n
beräknas först det aktuellt mednär sjukpenningär det- särskiltär
från den försäkrades synpunkt viktigt försäkringskassan inteatt-
behöver tidsödande utredningargöra hans/hennes arbets- ochom
inkomstförhållanden. allmänhetI torde det inte heller särskiltvara
betungande för den försäkrade försäkringskassan det underlagatt ge

behövs för beräkning SGI:n. Utredningen föreslår densom attav
försäkrade skall styrka/visa avtalade framtida förvärvsarbete/in-
komster eller tidigare inkomster har betydelse för beräkningensom

den försäkrades SGI.av
För styrka avtalat arbete krävs inte nödvändigtvisatt skriftligtett

anställningsavtal sådant inte brukligt inom området.är Omfatt-om
ningen det avtalade arbetet bör dock vid behov kunna styrkas. På-av
gående och framtida förvärvsarbete och dess inkomster bör utan
problem kunna verifieras arbetsgivare eller uppdragsgivare. In-av
komster de tolv månaderna bakåtnärmaste i tiden bör oftast kunna
styrkas den försäkrade kopia lönebesked ellerav genom motsva-av

Ävenrande. sådana inkomster bör kunna verifieras från arbets-
givare/uppdragsgivare. I de fall tidigare inkomster ligger längre
tillbaka i tiden bör kontrolluppgifter och/eller uppgifter i självde-
klaration tillsammans med uppgifter i Socialförsäkringenst.ex.
ADB-register kunna vägledning.ge
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Årsarbetstid7.7.3

Årsarbetstid skalltim/dagberäknad sjukpenningberäknas utges.när
Årsarbetstiden försäkrade kandenantal timmar årdetär per som

avsnittredogörelsen isitt arbeteha tills vidare i sekomma attantas
justeringkräverberäkning SGIförslagVårt7.1.5. enavom

inteeftersom SGI:nårsarbetstiden,beräkningenbeträffande av
ochframtida inkomstantagandelängre bygger ett ar-enom

huvudregeln skallenligtberäknasförsäkrad SGIbetstid. För varsen
förhållandenautgångspunkt iberäknas medsåledesårsarbetstiden

beräknasförsäkrad SGIbedömningstidpunkten. Förvid en-varsen
arbetstiddenberäkningen baserasaltemativregeln skallligt som

inkomstunderlaget.perioder ingår iunder degällt som

kvaliñkationsvillkor för7.8 Nya
föräldrapenninggrundande inkomst

Gällande regler7.8.1

dagarFöräldrapenning till föräldrarna under sammanlagt 450utges
föräldrapenning skall föräldern haför bam. ha tillFör rättett att

försäkringskassa i minst dagar i följdinskriven hos allmän 180varit
skall betalasföre den dag för vilken föräldrapenningennärmast ut.

lägst kronor dag garantinivå.Hel föräldrapenning 60 Denär per
garantinivån kan få föräldra-har sjukpenning överstigeren somsom

för föräld-sjukpenningen. förutsättningpenning Enmotsvararsom
under de första dagarnarapenning enligt sjukpenningnivån 180 är att

försäkrad för sjukpenning högreföräldern har varit är änen som
i följd före barnets födelsegarantinivån i minst 240 dagar närmast

beräknade tidpunkten för födelsen. övriga 180 dagareller den För
finns kravkan betalas enligt sjukpenningnivå inte något påutsom

tids sjukpenningförsäkring garantinivån. Under 90 dagarviss över
föräldrapenningen kronor dag garantinivån för alla.60är per

270-dagars-240-dagarsvillkoret, före den juli 19851 ettvarsom
villkor, har kommit till för undvika föräldrar enbart i syfteatt att att
få högre föräldrapenning börjar förvärvsarbete under gravidi-etten

Ändringen från till dagar gjordes för de blivande270 240teten. att
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mödrar börjat förvärvsarbeta under den första graviditetsmåna-som
den, dvs. normalt innan de hade fått sin graviditet konstaterad,sett
skulle berättigade till ersättning för inkomstförlust i sambandvara
med bamafödandet. kvaliñkationstidEn täcker den tidsom som
graviditeten kan konstateras ansågs tillräcklig.

Föräldrapenning sjukpenningnivån beräknas i första hand med
utgångspunkt i förälders SGI, dvs. enligt dagens regler den fast-en
ställda SGI:n. Reglerna harSGI redovisats i avsnitt 7.1.1-7.1.4.om
Reglerna innebär i summarisk sammanfattning det den för-äratten
säkrades inkomst arbete tills vidare för år räknateget utgörav som
grund för SGI. Utgångspunkten i princip den försäkrades för-är
hållanden vid ersättningstillfället, eftersom det tidigare kravet på
förhandsregistrering slopats. Något principiellt förbud för ändring

SGI grund inkomsthöjningar under ersättningsperiodenav av
finns inte. innebärDet försäkrad får löneförhöjningatt om en en un-
der ersättningsperioden, på grund individuell eller generellt.ex av en
löneförhöjning kan SGI:n höjas. Andra inkomsthöjningar beaktas
bara det föreligger avtal före ersättningsperiodens början.ettom
Även den principiella utgångspunkten den försäkrades ak-ärom
tuella inkomst förvärvsarbete, innebär gällande regler med hän-av

till bestämmelserna s.k. skyddade tider se avsnitt 7.1.4syn attom
den försäkrades iSGI många fall baseras på inkomst han/honen som
inte längre har. inkomstDenna räknas med hänsyn till löne-upp
utvecklingen inom yrkesområdet.

Av de regler s.k. skyddade tider i sjukpenningförsäkringen ärom
det två särskilt bör i sambandnämnas med föräldrapenningen.som
Den reglerna vissa studierär innebär SGI:nena attom m.m. som
visserligen inte får sänkas under studietiden, under studie-attmen
tiden skall ersättningen grundas på s.k. studietids-SGI, dvs.en en
SGI beräknad enbart på arbete under studietiden. Den SGI som
gällde före studierna kallas vilande SGI. Liknande bestämmel-m.m.

finns vid värnplikt och rehabilitering med arbetsskadelivränta.ser
andra falletDet de regler skydd förär SGI:n direkt hänförom som

sig till graviditet och vård bam. Enligt dessa får SGI:n inte sänkasav
för kvinna gravid och avbryterär eller inskränker sitt för-en som
värvsarbete tidigast månader före barnets födelse eller densex
beräknade tidpunkten för denna. SGI:n får inte heller sänkas för en
förälder helt eller delvis ledig från förvärvsarbeteär för vårdsom av
barn innan barnet fyllt år. Detsamma gäller denett enligt föräld-som
raledighetslagen 1995:584 likställs med förälder. Motsvarande
gäller vid adoption barn inte fyllt tio år, eller vidav motta-som
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har gåttadoption, mindre årsådant barn förgandet än ettomav
vård.försäkrade fått barnet i sinsedan den

för finnsskyddade tider gäller SGIregler s.k.deUtöver om som
gäller förförsäkringsskydd barautökatsärskilda regler ett somom

med sjukpenningbelopp.föräldrapenning Dennaberäkningen av
eventuellfrån vilande och inteberäkning utgår den SGI:n en

för föräld-eller motsvarande. specialregelstudietids-SGI En annan
beräkningsgrund.betydelse s.k. särskildrapenningen ärstörreav en

försäkrad fått sänkt medregler gäller sin SGIEnligt dessa att om en
sitt förvärvsarbete förtill han/ hon avbrutit eller minskathänsyn att

i förvärvsarbete vid barnets ettårsdag,vård barn och inte återgåttav
beräknasföräldrapenningen för tid intill dess barnet fyllt två årskall

före eller dengrundval den gällde sänkningenlägst på SGIav som
inom yrkesområdet.föranleds löneutvecklingenhögre SGI som av

föräldern från förvärvsarbete för vårdförutsättning avstårEn är att
förbam. Innebörden denna tvåårsregel beräkningenär attav avav

skyddet för minskatföräldrapenning har den avbrutit eller sittsom
förvärvsarbete för vård barn utökats från till två år. Omettav

gravid innan barnetkvinnan på uppnått år och nio måna-är nytt ett
ders ålder, skall föräldrapenningen fortsättningsvis beräknasäven
detta vidgäller adoption barn sker inom tvåDetsätt. samma av som
år och månader innan det föregående barnet fötts eller adopte-sex

skyddet har utökats tilldvs. två och halvt vid graviditetårrats, ett ny
eller adoption. En konsekvens härav försäkrad fårär att etten som

bam inom och halvttvå år garanterad föräldrapenningärnytt ett en
föregrundas inkomsten det första barnet. han/hon åter-Omsom

i förvärvsarbetegått gäller däremot den inkomsten för beräkningen
föräldrapenningen, den högre SGI.av om ger en

Överväganden7.8.2

förutsättningFörslag: En för föräldrapenning med sjukpenning-
belopp den försäkrade vid den tvåhundrafyrtionde dagenär att
före barnets födelse eller den beräknade tidpunkten för denna
uppfyller bestämmelserna i kap.3 beräkningAFL SGI tillom av

belopp minst ersättning garantinivån.ett motsom svarar en
Bedömningstidpunkten för föräldrapenning med sjukpenningbe-
lopp skall förälders första dag med föräldrapenning. Omvara en

ersättningsperiod år räknas föräldrapenning-än etten varar mer
förtid därefter med förändringarna i basbeloppet.en upp
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Enligt utredningens förslag sjukpenning skall denna beräknasom
efter den SGI vid bedömningstidpunkten bestäms med stödsom av
huvudregeln eller altemativregeln.Vid beräkningen alternativre-av
geln enligt förslag,vårt framgårär avsnitt 7.3, nuvarandesom av
skyddade tider överhoppningsbara. Under pågående sjukfall skall i
princip inte ersättningsunderlaget omräknas vid de tillfällenänannat
då det blir aktuellt det efter basbeloppsförändring,att anpassa en
dvs. vid utbetalning ersättning sedan sjukfall pågått år. Viett ettav
har dock föreslagit uppräkning med hänsyn till den enskildeatt en
försäkrades avtalade lönehöjning skall för den under sjuk-göras som
fallet har anställning.en

Eftersom till och storleken föräldrapenningenrätten i dag ärav
knuten till särskilda kvalifikationsvillkor och särskild beräknings-en
grund, utredningens förslag till kvalifikationsvillkorär för sjukpen-
ningförsäkringen inte möjliga överföra till föräldraförsäkringenatt

viss anpassning. Avsikten dock inte iutan övrigt förändraär att
till föräldrapenningrätten diskuterade regelförändringar.genom nu

huvudsakI det frågortvå skall lösas.är Den hurärsom ena
nuvarande 240-dagarsvillkor skall till det försystemetanpassas nya
beräkning SGI för motverka planering enbart i syfte fåattav att
högre föräldrapenning. Den andra hur föräldrapenning medär sjuk-
penningbelopp skall beräknas.

Med dessa utgångspunkter föreslår vi den föräldrapenning-att
grundande inkomsten skall bestämmas på följande sätt.

förutsättningEn för den försäkrade skall ha till föräldra-att rätt
penning med sjukpenningbelopp under de första 180 dagarna skall

han/hon den tvåhundrafyrtionde dagenatt före barnets födelsevara
eller den beräknade tidpunkten för denna skall uppfylla bestämmel-

i 3 kap. AFL SGI viss nivå. innebärDet den för-serna attom
säkrade vid denna tidpunkt antingen skall

ha tillträtt anställning och ha anställningsavtal gälleretten som
tills vidare, eller

ha tillträtt anställning och ha avtal tidsbegränsadetten om en
anställning tillsammans med sådant arbete omfattar minstannatsom
12 månader i följd, eller

under period sammanlagt tolv månader haft inkomsten om av
förvärvsarbete uppgår till erfoderlig nivå.Vid denna beräkningsom
beaktas bestämmelserna överhoppningsbara tider, ellerom

arbeta näringsidkare.som
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för be-till grundliggerden inkomstfall krävssamtligal att som
garantinivån.sjukpenning på minstSGIräkningen mot ensvararav

föräldrapenningtillförvillkorenförsäkradeden rättUppfyller
beräknas medprimärtföräldrapenningenskallsjukpenningnivån

gäller vidförslagenligt våra ersätt-utgångspunkt i den SGI som
bedömningstidpunkten deninnebär ärbörjan. Detningsperiodens att

föreslagnaenligt vårttillMed hänsynersättningsdagen.första att
inkomstenaktuelladirekt denberäknasfalli flertaletSGIsystem

idagmed regel sättmotiveratvi det somsammasomenanser
beräknadföräldrapenningfårförsäkradedenhindrar att en

arbetstidsökning itillhänför sig närainkomsthöjning ensom
ersättning.förälderntillanslutninng tar utatt

föräldrapen-beräkningförgällerreglernasärskildaDe avsom
medförberäkningsgrunden,särskildadenhand atti förstaning,

varit frågadetblir högrevissa fallföräldrapenningen i ettän omom
period tvåblirföräldrapenningberäkningensjukfall. Vid omenav

ledig fördelvishelt ellerförsäkradedenöverhoppningsbar, ärår om
kanbarnföräldernadopterarFöder ellerbarn.vård nyttett enav

överhoppningsbart.blioch halvt årtvåperiod ettom
pågåendeskäl underfinns det intemeningutredningensEnligt att

ersättnings-föräldrapenningenersättningsfall räkna änannat omom
räknasskall dåFöräldrapenningenår.fallet pågått än ett uppmer

tillmotsvarighetbasbeloppet. Någoniförändringarnamed en even-
med hänsynsjukpenningenfall räknai vissamöjlighettuell att upp

förmotiveradinte likalönehöjningförsäkradestill den anser
föräldraförsäkringentill förbl.a. med hänsynföräldrapenningen, att

för sjukförsäk-skyddsreglerfördelaktigaredelar gälleri vissa än
ringen.

överhoppnings-bestämmelsernaregleringenDen närmare omav
föreskrifterreglerasi detbara tider kommer systemet att genomnya

Motsvarande bör då ocksåandra hand,eller, i RFV.regeringenav
föräldrapenningen.försärskilda reglernaför degälla

Övriga dagersättningar7.9

sjukpenning ochbaraberäkning inteligger till grund förSGI av
gällerandra dagersättningar.föräldrapenning också för Dettautan

smittbärarersättningrehabiliteringspenning,havandeskapspenning,
ersättningsfonner kommerdessaoch närståendepenning. För ersätt-
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ningen beräknas enligt de reglerna.att endaDen skillnaden inya
förhållande till de regler skall gälla för sjukpenningen ärsom som
föranledda utredningens förslag de aktuellaär ersättningar-attav nu

inte skall i något fall räknas med hänsyn till den försäkradesna om
lönehöjning endast i förhållande till ändringarnautan i basloppet.

Förutom nämnda ersättningar ligger SGI:n också till grund för
ersättning enligt lagen arbetsskadeförsäkring och lagarom som
anknyter till denna reglering. Dessa ersättningsformer behandlas i
avsnitt 7.11.

Ikraftträdande7.10 och övergångsregler

Förslag: De reglerna SGI skall träda i kraft dennya om
l januari 1998. I pågående ersättningsfall får dock inte den ut-
gående ersättningen sänkas med anledning de kvali-av nya
fikationsreglerna.

Utredningens förslag innebär radikal ändring i den tekniskarenten
utformningen regelsystemet, och det torde svårt dels frånav vara
administrativ synpunkt dels från infonnationssynpunkt samtidigtatt
tillämpa två olika Vi därför desystem. reglerna be-attanser nya om
räkning SGI skall gälla fullt från och med dagen förut ikraft-av
trädandet. Dock skall de kvaliflkationsreglerna inte medföranya en
sänkning ersättningen i de ersättningsfall pågår vid ikraft-av som
trädandet.

7.1 1 Konsekvenser för

arbetsskadeförsäkringen

7.1 1.1 Gällande regler

Enligt 3 kap. 1 och 2 lagen 1976:380 arbetsskadeförsäkringom
LAF skall den försäkrade vid arbetsskada ha tillrättsamma
förmåner från sjukförsäkringen Ärvid sjukdom. någonsom annan
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densjukförsäkringen ellerfrånsjukpenning ärberättigad tillinte
till förmånerhan/honharsjukforsäkrad enligt AFL rättskadade inte

medenlighetundantag, imed visstarbetsskadeförsäkringen,från
hade varitoch kap. AFL3 22skulle havad utgetts omsom

honom/henne.tillämpliga
nedsätt-vid beståendeersättningtillreglerarkap. LAF4 rätten

beräknasskall dennalivräntaarbetsförmågan. Närning utgesav
sjukpenningförsäkrad enligtför denlivränteunderlag ärett somsom

vid denenligt kap. L3 2 § AFhans/hennes SGIkap. AFL3 utgörs av
dåeller den inkomstskallvilken livräntantidpunkt från utges, som

föränd-Därvid bortses från dehans/hennes SGI.ha utgjortskulle
januariinfördes den 1skattepliktiga förmånerangåenderingar som

1997.

enligtLivränta LAF7.11.2

enligt lagenArbetsskadelivränta kanFörslag: utgessom
arbetsskadeförsäkring skall tills vidare beräknas1976:380 om

försjukpenninggrundande inkomstregler förenligt de som
närvarande gäller.

till livränta för denkap. har den arbetsskadadeEnligt 1 § LAF4 rätt
till följd arbetsskadan. Livränte-inkomstförlust uppkommer avsom

Förändringi regel SGI:n. Vid den SGI:nunderlaget utgörs av somav
gjordes undantag för arbetsskadeförsäk-infördes den januaril 1997

skall alltjämtfastställande livränteunderlagringen. Vid ävenav
Även det gällerskattepliktiga förmåner beaktas.andra närän pengar

ocharbetsförmågan finns skilda regler i AFLbedömning LAFav
förtidspension/sjukbidragdå kriterierna för tillfr.o.m. 1997, rätt

ändrades.
livränteunderlagpraxis har detaljerade beräkningarGenom av

Vid livränta för förfluten tid skall varjekommit utvecklas. nyttatt
löneavtal blir känt och börjar gälla under den period den retro-som

omfattar beaktas livränteunderlag beräknasaktiva livräntan och nya
för varje sådan förändring. Avtal träffats innan försäkringskas-som

avslutat ärendet skall beaktas, i ytterlighetsfallet kassankansan
beslutet expedierats fåsedan livränta vetskap avtalatt ettom om

träffats några dagar dessförinnan. sådant fall skall självrättelsemöj-I
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ligheten i 8 kap. 12 § jämförtLAF med kap.1020 § AFL använ-a
das.

Livräntan täcka i princip hela inkomstförlusten vidattavser
arbetsskada. detaljeradeDagens beräkningar löneutvecklingenav
vid retroaktiva livräntor har visserligen ifrågasatts, t.ex.se prop.
1992/93:30 bet. l992/93zSfU och SfU178 där tidigare beslutsamt ett

ändring kap.4 och5 6 tillLAF Iivränteunderlag i ställetettom av
för flera Iivränteunderlag fr.0.m. januari 1993 upphävdes fr.0.m. juni
1993.

Enligt utredningens uppfattning kan det emellertid inte anses
med arbetsskadeförsäkringensöverensstämma nuvarande syfte att

låta de regler för SGI vi föreslår få genomslag vid be-ävensom
räkning arbetsskadelivränta. beräkningDen tidigare inkomsterav av

den föreslagna altemativregeln innebär och den i principsom
slopade möjligheten SGI:n efter den försäkrades löne-att anpassa
utveckling skulle få effekter för beräkning arbetsskadelivräntorav

inte utredning bör genomföras.närmareutansom
dennaMot bakgrund, och då arbetsskadeförsäk-översynen av

ringen aviseras i 1996/97:63 Samverkan, socialförsäkringensprop.
ersättningsnivåer och administration, utredningen attm.m., anser
våra förslag inte skall påverka beräkningen livränteunderlaget. Viav
föreslår därför ändring i LAF innebär nuvarande beräk-atten som
ningsregler för Iivränteunderlag skall behållas tills vidare.

Oförändrade regler för beräkning arbetsskadelivränta föränd-av
inte kostnaderna för arbetsskadeförsäkringen.rar

Sjukpenning7.11.3 enligt LAF

I samband med arbetsskadesjukpenningen i principatt slopades den
1 juli 1993 departementschefen i 1992/931178 bl.a.angav prop.
följande skäl för sitt förslag.

Sedan länge gäller principen skador till följd arbeteatt av
kompenseras med högre ersättning andra skador.än Bakom
denna uppfattning ligger bedömningen förvärvsarbetan-att en
de löper risk skadas denstörre inte förvärvsarbetar.att än som

Principen arbetsskada skallatt med högreersättasen
belopp skada börän alltjämt gälla. Med hänsyn tillen annan
utvecklingen kostnaderna för arbetsskadeförsäkringenav samt
risken för arbetsskadesjukpenningenatt verkar rehabilite-
ringshämmande jag det emellertid befogat föreslåanser att
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förstgällaskalldettaarbetsskadeförsäluingen,såvittatt, avser
följdtillarbetsförmågannedsättningbeståendesedan avaven

arbetsska-tilldärförföreslårinträtt. Jag rättenarbetsskada att
princip slopas.idesjukpenning

ILOÅr arbetsorganisationeninternationella1964 enantogs av
Konventionenyrkesskada.vidförmåner121konvention nr om

från år 1970. Konven-verkanmed1969Sverige ârratificerades av
kontantför-sjukvård ochochhälso-formerolikaomfattartionen av

konventionenskall enligtyrkesskadavidKontantförmånemamåner.
ellerarbetsförtjänsttidigareminst 60 %antingeni princip utgöra av
kansådan förmånstagarelön. Enstandardförmånstagares60 % av en

altema-industriarbetare. Dettayrkesutbildad manlig senarevara en
upprätthålla.förbundit sigSverigetiv har att

förregler SGItill ändradeförslagsinahar jämförtUtredningen
beträffande kontant-ILO-konventioneniuppställsmed de krav som

yrkesskada.vidförmåner
fram inte på-vi läggerförslagdekonstaterarUtredningen att

vilkenmedstandardförmånstagareför denförhållandenaverkar
SverigebedömningenvidjämförelsersinaSverige gör upp-av om

föreslag-för låta dehinderNågotILO-konventionens krav.fyller att
därför intearbetsskada kan vividgällareglerna även se.na

till sjukpen-hararbetsskadade intedär dengäller de fall rättVad
från arbets-skall ha ersättningdärförsjukförsäkringen, ochning från

frånskulle havadmotsvarandeskadeförsäkringen utgettssom
tillämpliga ho-varitregler hadedesssjukförsäkringen om

från sjuk-ersättning skallutredningennom/henne, utgesattanser
föreslår.vide reglerenligtförsäkringen somnya

EU-perspektiv7.12

ocksågemenskapsrättenimedlem EUSverigeGenom äräratt av
intresseAvsocialförsäkringssystemen.regleringenbetydelse för av

Romfördragetoch ifrämst artiklarna 6 49sammanhangeti är om
1408/71grund. förordningennationell Idiskriminering påförbud för

för socialsamordningvidare bestämmelserfinns systemenavom
familjemedlemmareller derasanställda, egenföretagaretrygghet när

reglerinnehåller bl.a.Förordningengemenskapen.flyttar inom om
försäkringsperioder.sammanläggning av
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Kravet på likabehandling oberoende nationalitet får till kon-av
sekvens den försäkrade inte fåratt för direkt ellerutsättas indirekt
diskriminering med hänsyn till nationalitet. Som indirekt diskrimi-
nering skulle kunna försäkrad inte fåratt tillgodoräknat.ex.anses en
sig arbete tidigare utförts i EES-land, motsvarandeannatsom om
tidigare arbete i Sverige skulle kunna ligga till grund för tillrätt
ersättning.

Beräkningen den försäkrades SGI grundas enligt utredningensav
förslag normalt de vid ersättningstillfället aktuella förhållandena.

vissaI fall kan emellertid arbets- och inkomstförhållanden som
ligger i tiden före ersättningsperioden betydelse för denvara av
sjukpenninggrundande inkomsten. Främst gäller detta SGI:nom
skall beräknas enligt alternativregeln. Det kan då förekomma iatt
tolvmånadersperioden ingår perioder då den försäkrade har omfat-

lagstiftningen itats EES-stat vilka kommerav ingå iannan att
underlaget för beräkning SGI. Detta kan medföra visstav av ett
merarbete för försäkringskassorna. Det emellertidär inte nyheten

införs vårt förslag. Så gäller enligtsom den igenom t.ex. prop.
1996/97:63 föreslagna ändringen i AFL skall träda i kraft densom

juli1 1997, försäkrad i vissa fallatt inte bara kan få behållaen en
SGI på grundval inkomster han inte längre har, han kanav som utan
också få SGI beräknad sådan inkomst, han/honäven inteen om
tidigare fått SGI denna. Vi vill vidare framhålla vårt förslagatt

den försäkradeatt skyldigär till försäkringskassanom att lämna
inkomstuppgifter, anställningsbevis och andra handlingar styr-som
ker hans till SGIrätt underlättar försäkringskassans arbete.

För föräldrapenningen kommer bestämmelserna om samman-
läggning försäkringsperioder i förordningenav 1408/71 bliatt
tillämpliga.



2711997:85SOU

konsekvenserFörslagens8

Bostadsstöden8.1 m.m.

konsekvenserfinansiellaAllmänna8.1.1

fullständigi detföreslagitutredningenhar närmastekapitel 3I en
in-bostadsbidragssystemetsochBTP-systemetssamordning av

tidsmässiga beräk-såväl denSamordningenkomstunderlag. avser
vilka in-ochinkomsterinkomstunderlaget,ningen som vemsav

medför detFörslagetunderlag.påverka dettaskallkomster attsom
justerasför kommertill grund BTPliggerinkomstunderlag attsom

förmögenhet.och Detaktuella inkomsterförhållande tillårligen i
kontrollerafår möjlighetförsäkringskassomamedför också attattatt
inkomstunder-anpassningen BTP:sbetalasbidrag Genomrätt ut. av

och näringsinkomstervad tjänste-bostadsbidragetslag till avser
inkomstunderlaget i BTP-systemet.breddas ocksåm.m.

desärskild beräkningnågonUtredningen har inte kunnat göra av
regelbundenförsäkringskassoma fårallmänna effekterna att enav

dockuppfattningVårutbetalningarna BTP.kontroll är attöver av
kostnadsminskningar.leda tillkommerdetta att

kostnadsminskningarBeräknade8.1.2

bostadsbidragssystemetochkostnadseffekter i BTP-systemetDe
förslag följande.följd vårakunnat beräknas till äravsom

utbetalningsbeloppSamordnat

månad inte skallunderstiger 100 krFörslaget BTPatt perom som
med mkr.betalas medför minskade kostnader 9ut
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hushållsbegreppSamordnat

Förslaget makebegrepp finns inom bostadsbi-attom samma som
dragssystemet också skall finnas i BTP-systemet medför minskade
kostnader för BTP-systemet med 12 mkr.

Förslaget barns kapitalinkomster och förmögenhet skallattom
påverka BTP bostadsbidragen medför minskadesättsamma som
kostnader för BTP-systemet med 8 mkr.

Samordnade regler för inkomst näringsverksamhetav

Förslaget vissa tillägg och avdrag påverkar den bidrags-attom som
grundande nettointäkten näringsverksamhet skall slopas och attav
nettointäkten näringsverksamhet skall beräknas isättav samma
BTP-systemet i bostadsbidragssystemet kan beräknas medförasom

kostnadsökning för bostadsbidragssystemet med 3 mkr ochen en
kostnadsminskning för BTP-systemet med 5 mkr.

Samordnade regler för beräkning näringstörmögenhetav

Förslaget enskilda näringsidkares och fåmansaktiebolagsäga-attom
företagsförmögenhet skall läggas till den privata förmögenhetenres

vid beräkning såväl bostadsbidrag BTP har varit svårtav attsom
beräkna. För belysa effekten detta har Statistiskaatt Centralbyrånav
SCB utredningens uppdrag beräknat näringsförmögenheter som
tillgångar minus skulder för de ingår i inkomstfördel-personer som
ningsundersökningen 1994 HINK 94. Som underlag har där-man
vid de särskilda räkenskapsutdraganvänt SRU-uppgifter harman
tillgång till. Uppgifterna kan härröra från deklarationsbilaga Nl eller

deN2. I fall uppgifter finns från båda bilagoma förmögen-avser
heten från dessa bilagor.summan

Med ledning dessa uppgifter har besparing näringsför-närav en
mögenheten läggs till den privata förmögenhet beräknats till mkr8
i bostadsbidragssystemet.

Det material tagits fram enbart enskilda näringsidkare.som avser
Med den begränsade tid stått till förfogande har det inte varitsom
möjligt fram uppgifter företagsförmögenhetatt ta hos ägareom av
fåmansaktiebolag. grundmaterialetI från HINK 94 finns det emel-
lertid 40 000 tillhör barnfamilj med bostads-vuxna personer som en
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anknytning tillde harkod visaroch harbidrag att ensomsom en
klassatssocioekonomiskt hardemBlandfåmansaktiebolag. som

Övrig finns 28 000småföretagareellerJordbrukare vuxnasom
antyder bespa-definierat Dettabostadsbidragstagare attsom ovan.

med fåmans-det gällerkunnaskulleringen närstörre personervara
besparingendärför antagitsharVid beräkningenaktiebolag. att

näringsidkare,enskildaförlikaminstkommer storatt somvara
medbostadsbidragssystemetbesparing imedför ytterligarevilket en

mkr.8
näringsförmögenhet förredan i dagbeaktasI BTP-systemet en-

förmögenhet försådanbeaktas intenäringsidkare. Däremotskilda
materialet i HINK94Med ledningfåmansaktiebolagsägare. aven

till aktie-med anknytningfinnas 000 BTP-tagareberäknas 7kan det
skallförmögenhetföretagaressådanaförslagbolag. Vårt ävenattom

besparing mkr.medföra 4beräknasbeaktas kan en

förmögenhetochKapitalihkomster

i iskall beräknas BTP-föreslår kapitalinkomsterUtredningen att
och denbostadsbidragssystemetipå sätt attsystemet samma som

avkastning på för-beräkningen ischabloniserade BTP-systemet av
skallkr för vardera makenunder kr 60 000mögenheter 75 000

för förmögenheter deföreslår utredningenslopas. Vidare överatt
för-inkomstunderlaget höjas med %beloppen skall 15nämnda av

minskade kostnader förvärde. medför tillhopamögenhetens Detta
förutom den kostnadsminskningmed mkr,85BTP-systemet som

näringsförmögenhet.förslaget beaktandeföranleds av om av
dessutom minskning kostnadernasammanhang hardettaI en av

till kalenderårsberäkning.grund omläggningenberäknats på av
förmögenheten iutredningens förslag kommerGenom mätasatt

innebäraNormalt bör dettaslutet året enligt taxeringen. attsettav
nuvarande kan gamlaförmögenheten blir något högre. I ävensystem

ligga kvar,förmögenhetsvärden från tidigare år i viss utsträckning
skäl bli högre. Vidvarför förmögenheten detta kanäven ettav

förmögenheten genomsnitt kommer tvåantagande mätasattatt som
förmögenheten ökar underår och realt % två år,5settsenare,

ytterligare besparing mkr. denna beräkning bort-uppstår på 60 Ien
från fluktuationer förmögenheten, kan uppståstorases av som

mellan enskilda år på grund och nedgångar på aktie-t.ex.av upp-
förmögenhetenbörsen. Vid det betydligt djärvare antagandet ökaratt
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med skulle10 % den ytterligare besparingen uppgå till 125 mkr.
Beräkningarna avseende förmögenhet och kapital emellertidär
mycket känsliga för räntenivåer och förmögenhetsfördelningens
utseende. Vi har i detta sammanhang valt räkna med det lägreatt
beloppet 60 mkr kostnadsminskning i BTP-systemet. Beräk-som en
ningarna baserade på nuvarandeär bedömningar 1997 årsom
kapitalinkomst och fönnögenhetsfördelning.

Pensionärens del i bostadskostnaden

Förslaget endast den del bostadskostnadenatt belöper påom av som
bostadsbidragsberättigad pensionär skall grunda till BTPrätten

medför minskade kostnader för BTP-systemet med 110 mkr.

Reducering det särskilda grundavdraget.av

Förslaget arbetsskadelivränta till förtidspensio-att utgesom som en
skall minska detnär särskilda grundavdraget vid beskattningen

medför besparing med 115 mkr.en

Underhållsstöd

Förslagen viss samordning med bostadsstöden, bl.a. detom när
gäller näringsinkomst och näringsfönnögenhet, förslagensamt om
administrativa förenklingar fr.0.m. år i1999 underhållsstödssyste-

beräknas kostnadsneutrala.met vara

Övrigt

Några förändrade kostnader vad inkomstprövningen änke-avser av
pension, bilstöd till handikappade och hustrutillägg har utredningen
inte räknat med, i dessaäven torde kostnads-system smärremen
minskningar kunna uppkomma breddning inkomstun-p.g.a. av
derlaget m.m.
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kostnadsminskningarSammanlagda

nämndaenligt deblirkostnadsminskningamasammanlagdaDe
mkr iochi 15mkr BTP-systemet293beräkningarna nettonetto

med mkr.ökar med 115Skatteintäktemabostadsbidragssystemet.
SocialdepartementetFinans- ochgjorda inomBeräkningarna är

totalsammanställningmed olika metoder. Enkällor ochutifrån olika
för beräkningengrundåtgärder samtidigtsamtligatagitdär somman

kunnatdärför intehar göras.

Administrationen

kostnader förförändradetill någrainte tagit hänsynUtredningen har
förmögenhets-slopadefrämst denVissa förslag,administrationen.

väsentligt admini-underlättarförmögenheter,lägreprövningen av
Övergångar emellertid alltidmedförtillstrationen. systemnya

iförändringar ADB-syste-inledningsskedet i formikostnader av
dagFörsäkringskassorna har iinformation, utbildning enm.m.men,

ha svårtpensionärer kanMånga äldrearbetssituation.pressad att
inkomstberäk-reglerföljerförstå förändringarde nya omsom av

införviktigt försäkringskassomadärför detning. Vi är attattanser
tillräckligainkomstprövningen haromläggningen ävenresurserav

förslagbidragssökande. Våraindividuell information till deför en
bör till Ikontrollmöjligheter,innebär också ökade tas vara.som

viktigt. Påförändringarna dettai inledningsskedetsynnerhet ärav
till icke oväsentligamed förslag ledersikt räknar våraatt

bidragssystemen.förenklingar administration avav

förkonsekvenserEkonomiska8.2

sjukförsäkringen

Allmänt8.2.1

har förlängtsutredningen sjuklöneperiodenInledningsvis attnoterar
förlängningRiksdagen fattade beslut dennafrån till dagar.14 28 om

miljoner kronordirektiven 980efter det regeringen i angett attatt
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skall förändring reglerna för SGI. Sjuklönepe-sparas genom en av
riodens förlängning medför icke oväsentlig förändring under-en av
laget på vilket besparingarna kan Mellan år 1996, dvs. åretgöras.
innan förlängningen sjuklöneperioden, och år dvs.1998, det årav
utredningen har utgå från i sina beräkningar, minskar antaletatt

nettodagar avsnittse 8.2.2 med miljoner dagar,ersatta närmare sex
enligt RFV:s Enligt våra beräkningar det cirkamotsvararprognoser.

miljoner50 kronor.

Slopadlöneanpassning8.2.2

Allmänt

Enligt nuvarande regler skall den sjukpenninggrundande inkomsten
inte sänkas och får efter löneutvecklingen inom den för-anpassas
säkrades yrkesområde under vissa s.k. SGI-skyddade tider och under
pågående ersättningsfall. Har ersättningsfall pågått längre tidett än

år och SGI:n varit oförändrad under denna tid har försäkrings-ett
kassan skyldighet utreda löneutveckling skett inom denatt om
försäkrades yrkesområde. försäkradeDen kan själv anmälaäven
ändrade inkomstförhållanden så dessa inträffar. Någon be-snart
gränsning till gång år finns inte för de försäkrade.en per

Utredningen föreslår möjligheten SGI:n efter löne-att att anpassa
utvecklingen, med visst undantag för försäkrade med fastare anställ-
ning, slopas. stället föreslåsI uppräkning har basbelopps-en som
utvecklingen grund. En sådan förändring beräknas medförasom en
besparing sammanlagt 720 miljoner kronor inom sjuk- ochom
föräldraförsäkringama.

Till grund för utredningens beräkningar ligger be-prognoserna
träffande antalet dagar och genomsnittlig ersättning dagersatta per
i RFV:s budgetunderlag 1997-02-25 för år 1998, Del 2 Försäk--
ringsfönnåner.

RFV:s beräknade genomsnittliga ersättning dag år 1998 harper
bas för beräkninganvänts de procentuella förändringarna.som av

RFV:s uppgifter genomsnittlig ersättning dag för tidigare årom per
kan inte användas för jämförelsetyvärr mellan timlöneökningen för
respektive år och ökningen SGI eftersom den genomsnittligaav
ersättningen inte redovisar SGI:n den utgående ersättningen.utan
Denna påverkas kompensationsnivåema varierat mellanatt olikaav
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Även tidlängd har under på-ersättningsfallensår sedan år 1991. en
beträf-därförAntagande fårkompensationsnivåerna.verkat göras

utbetald ersättning.timlöneökningens inverkan påfande
basbeloppsutvecklingIöneutveckling ochantagandenRFV:s om

nedanstående tablå.framgår av

999 20001996 1997 1998 l
4,04,0 4,0Timlöneökning 6,0 4,6%

000 37 70036 300 36 400 37Basbelopp kr 36 200

Iöneutveckling och basbe-antagandenmotsvarandeRegeringens om
vârpropositionekonomiskaredovisade i årsloppsutveckling 1997

framgår nedanstående tablå.1996/97:150prop. av

20001998 19991996 1997
3,5Timlöneökning 3,5 3,5% 6,1 4,7

300Basbelopp kr 36 200 36 300 36 - -

allmänna antaganden denna delUtredningens i

timlöneökning liggerTill grund för utredningens antaganden om
emellertidi vårpropositionen. Utredningen harregeringens prognos

redovisade elleriakttagit viss försiktighet det gällernär omsättaatt
prognostiserade timlöneökningar till antaganden påverkan påom
kostnaderna form utebliven ersättningi höjning SGI ellerav av av

timlöneökning år inte längreEn 3,5 % 1998utges.som om som
vid pågåendebeaktas bestämmande SGI eller under ersätt-ettav

ningsfall bedöms medföra utebliven höjning motsvarande 3 % fören
utebliven höjning i tiden bedömsår. år bakåtEn motsvaraettsamma

3% ytterligareytterligare medan två år bakåt bedöms 6 %.motsvara
höjning under skyddad tid har bedömtsUtebliven års motsvaratre

faktiska och beräknade timlöneökningen under denna tid9 %. Den
åren kan enligt antaganden i vârpropositionen beräknas1995-1997
till enligt Konjunkturinstitutet, redovisas14,9 % 1995 3,4 övriga

Basbeloppsförändringen för motsvarande periodovan. 1,6 %.var ca
beräkningarna har denI uteblivna timlöneökningenantagna

minskats med basbeloppsuppräkningen i de fall där beräkningarna
sigsträcker år eller bakåt i tiden.ett mer
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Ersatta nettodagar

Med nettodagar del dag omräknas till hela dagar såatt attavses av
två halva dagar blir hel.t.ex. en

Underlag för antaganden skyddade tiderom

finnsDet i RFV:s inteADB-system någon information SGI-om
skyddade tider eller i vilken utsträckning skyddad SGI övergår ien

ersättningsfall. Omfattningen detta får därförett skattas medav
hjälp nedan redovisade underlag.av

Tillgänglig information SGI-skyddade tider sjukförsäkringeniom

Stockholms läns allmänna försäkringskassa redovisar i Lokalt upp-
följningsprogram för långa sjukfall LUS sjukfall pågåttsom mer

60 dagar. redovisadeAvän avslutade sjukfall 55 fall160 registrera-
de sedan juli 1994 i december 1996 rörde 19 % personer som var
arbetslösa vid fallets början. fallDessa genererade 21 % dagarna.av
I studie pågående sjukfall 18 033 fall i oktober 1996 rördeen av
22 % arbetslösa vid fallets början. Dessapersoner som var generera-
de 25 % dagarna. Gruppen arbetslösa i studien pågåendeav om
sjukfall avvek inte i förhållande till övriga i beträffandegruppen
SGI, dvs. inkomstfördelningen torde densamma för arbetslösavara

för övriga. RFV har i sin studie RIKS-LS undersökningsom en om-
långvarig sjukskrivning och rehabilitering, sjukfallsom avser som
pågått 60 dagar, för årenän 1993 och 1994 redovisat 18 %mer
arbetslösa vid fallets början. Motsvarande siffra for Stockholms
läns allmänna försäkringskassa i denna undersökning 16 %. Devar
18 fallen% motsvarade, enligt uppgift från RFV, 19 % de ersattaav
dagarna.

SGI-skydd finns, förutom vid sjukdom och arbetslöshet, vidäven
bl.a. studier, avsnitt 7.1.4. bakgrundMot den redovi-se attav ovan
sade andelen arbetslösa beräknas 25 % kan andelen ersattavara
dagar inletts med SGI-skyddad tid skattas tillsom en sammantaget
30 % antalet dagar.ersattaav
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föräldraförsäkringenskyddade tiderinformationTillgänglig iom

undersökningarfinns motsvarandeföräldraförsäkringen inteInom
underlag förkan användassjukförsäkringeninom som an-somsom
och Stockholmsdärför med hjälpUtredningen har RFVtaganden. av

hjälpvissa beräkningar medförsäkringskassa gjortläns allmänna av
granskning ärenden iregisteruppgifter manuellsåväl avsom

haft tillgång till vissaVidare har utredningenNorrtälje kommun.
Stockholms-fråninte publiceradantalsuppgiñer ännu rapportenur

kassan.

Registerstudien

där försäkringskassorna lägger in vissabevakningsregisterI RFV:s
för ärendehandläggning finnshar betydelsebevakningsposter som

särskildföräldrapenning kan enligtbevakningspost för utgessomen
särskilda beräkningsgrun-beräkningsgrund, här kallad "FGI". Den

föräldrapenningen kan med högre beloppden används ännär utges
den s.k. 2,5-årsregeln tillämpasbl.a. fallet närmareSGI. Det närär

enligtnedan. bevakningspost "FGI" registreras SGI:ndetta Iom
beräkningsgrunden fr.o.m.-datum ochden särskilda samt ett ett

aktuella giltighetstiden fört.o.m.-datum skall visa den "FGI".som
utredningen jämfört uppgifternahar begäranRFV av om

i bevakningsregistret med den registrerade för"FGI" SGI:n samma
april fanns totalt 729 bevakningsposter1997 54 "FGI". AvIperson.

dels gällandedessa hade t.o.m.-tidpunkt, dels19 222 enpersoner en
granskats särskilt. BortfalletGI" SGI. har"F Dessastörre änsom var

innehåller troligen inte längre aktuella"FGI"-poster t.o.m.-som var
eller lika meddatum har och där mindrepasserats "FGI"poster var

SGI.
krMedelvärdet för i den granskade 173 406"FGI" gruppen var

Differensen alltså ioch medelvärdet för SGI kr.106 394var var
kr mellan ochmedeltal 76 012 "FGI" SGI.

används dels föräldrapenning efter barnets"FGI-n" när utges
dels föräldrapenning för barn kvin-ettårsdag, när närettutges nytt

gravid på inom år och nio månader från föregåendeär nytt ettnan
barns födelse, den s.k. 2,5-årsregeln.

Differensen mellan "FGI" och kan användas indi-SGI som en
kator skillnaden mellan den inkomst fallpå i nämnda liggersom

underlag för föräldrapenningenberäkningen och den in-som av
komst den försäkrade går miste kan däremotDen intesom om.
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läggas till grund för beräkningar kostnader eftersom utredningensav
beräkningar grundar sig den genomsnittliga ersättningen dag.per

denna förutom föräldrapenningingår enligt sjukpenningnivånI även
föräldrapenning enligt garantinivån.

Antalet beaktade kan"FGI"-poster däremot användas stödsom
för antagande hur vanligt förekommande det föräldra-medärom
penning särskild beräkningsgrund. 19 222 bevakningsposter kan
då jämföras med föddaantalet bam år 1996 95 000. Detsom var ca
tyder föräldrapenningfallen20 % har föräldrapenningenatt ca av
grundad särskildapå den beräkningsgmnden.

andraVissa antalsuppgzfter

Vid FoU-enheten hos Stockholms läns allmänna försäkringskassa
pågår studie i syfte belysa bl.a. hur de i studien deltagandeatt tätten

kvinnorna valt föda204 bam. Studien inte publicerad,är ännuatt
utredningen har fått del antalsuppgifterna. enkätl hartamen av en

kvinnorna besvarat frågan "Vilken din huvudsakliga sysselsätt-var
ning du blev gravid med barn fött 1992" Motsvarandenär ärsom
fråga har ställts för åren 1993-1995. Ett svarsalternativenav var
"Föräldraledig från arbete för tidigare fött barn". barn föttFörett
år 1992 5 % kvinnorna detta svarsalternativ. barn föttFörangav av
år 1993 det lämnade24 % detta svarsalternativ. barnFörvar som
födda år 1994 år 1995 lämnades detta svarsalternativ för bådaresp
åren 32 % dem fött barn respektive år.av av som

Utredningen har med registerstudien och redovisadeovan upp-
gifter grund gjort antagandet 15 % antalet dagaratt ersattasom ca av
med föräldrapenning har haft särskild beräkningsgrund under-som
lag för utbetalningen.

Norrtäljestudien, kartläggning SGI-skydden av
före föräldraledighet

finns inteDet någon statistik visar i vilken omfattning periodsom en
med föräldrapenning föregås förvärvsarbete respektive s.k. SGI-av
skyddade tider. fåFör uppfattning detta har utredningenatt en om
gjort kartläggning antal i Norrtälje kommunetten av personer som
uppbar föräldrapenning under år 1996.
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Norrtälje riketJämförelser -

förhållanden social-kommunens ivaldes bl.a. därförNorrtälje att
för-avseenden kanförsäkringshänseende i många motsvaraanses

redovisas.Följande jämförelsetal kani riket helhet.hållandena som
årsskiftetförhållandena vidSiffrorna där inte annat anges,avser,

1995/96.

RiketNorrtälje
Arbetslöshet, totalt 7,3 6,3
Ohälsotal, totalt 40,0 39,0

Fördelat respektive kvinnormän

Norrtälje Riket
Kvinnor KvinnorMän Män
6,8 6,9 5,8Arbetslöshet 9601 7,7

Arbetslöshet 5,2 5,49501 7,9 7,3

Länsarbetsnämnden i Stockholms länKälla:
Källa: Ohälsotalet beräknas det genomsnittliga antalet dagarRFV. som per

förtidspensionförsäkrad och år med sjukpenning, eller medel från arbetsskadeför-
säkringen.

Fördelningen mellan olika SGI-intervaller för respektivemän
Norrtäljekvinnor väl mellan och riket.överensstämmer

genomsnittliga ersättningen dag utbetalad föräldrapen-Den per
ning under år 1996 välstämmer överens.

Norrtälje Riket
269,56 kr 268,82 kr

Källa: RFV

det gäller befolkningen fördelad efter kön och ålder liggerNär
Norrtälje lägre riket i åldersgruppennågot 20-39 år 24 %än -
jämfört med för riket.27,2

Urval och frågeställning

För utredningens räkning fram lista innehållandeRFVtog en per-
på de kvinnor i Norrtälje kommun177 under årsonnummer som

fick föräldrapenning1996 för bam födda under år och där1996
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bampost för tidigare barn saknades. Om bampost för tidigare barn
saknas det troligt föräldern inte har SGI-skydd med anledningär att

tidigare fött barn. tjänstemanEn vid Stockholms läns allmännaav
försäkringskassa, lokalkontoret i Norrtälje, har därefter för utred-
ningens räkning granskat underlagen för SGI-placering beträffande
dessa personer.

Frågeställningen följande. Grundades förälderns före för-SGIvar
äldraledigheten pågående förvärvsarbete eller hade den försäkra-
de någon form SGI-skyddad tid kvarstå i tidigarerätt attav som gav
fastställd SGI den försäkradeOm sjuk i direkt anslutning tillvar
föräldraledigheten efterfrågades förhållandena före sjukfallet.

Resultat

Studien omfattar totalt kvinnor, födda177 åren 1953-1978.
kvinnor saknade20 SGI.

En kvinna uppfyllde inte villkoren för få föräldrapenning överatt
sjukpenningnivån 240-dagarsvillkoret.

De återstående kvinnorna156 uppbar föräldrapenning motsva-
rande sjukpenningbeloppet.

Av dessa hade kvinnor31 form20 % någon SGI-skyddad tidav
före föräldraledigheten. Här bortses från sjukpenning eller liknande.

SGI-skyddet för de 31 kvinnorna fördelade sig enligt följande.
Arbetslöshet 21
Studier 1
Arbetslöshet studier 9+

kvinnorFem delvis arbetslösa och delvis i arbete före föräldra-var
ledigheten. Dessa har inte räknats bland de arbetslösa.

Längden den skyddade tiden framgick i nio fall. varieradeDenav
mellan år och år, vanligast två-tre år medan denettca ca sex var
genomsnittliga längden år.nästan trevar

de kvinnornaAv 156 med föräldrapenning motsvarande sjuk-
penningnivån gick kvinnor,49 31 % direkt från förvärvsarbete till
föräldraledighet. sjukpenning eller havandeskapspenning var
vanligaste orsaken till SGI-skydd för dem inte arbetslösasom var
eller studerade.

genomsnittligaDen för deSGI:n 177 141 700 kr.personerna var
Första kvartilen 125 kr,800 median 158 300 kr och tredjevar
kvartilen 182 200 kr. Lägsta SGI 0 och högsta kr.286 700var var
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Utredningen sig med stöd Norrtäljestudien kunna göraanser av
antagandet antalet nettodagar20 % med föräldrapen-att ersattaav
ning ingår i ersättningsfall föregåtts SGI-skyddad tid. Stu-som av en
dien visar också antagandet för fjärdedel dessa dagar haratt att en av
SGI-skyddet och för fjärdedelår två årän ett än ärvarat mer en mer
lågt skattat.

Beräkningar beträffande slopad löneanpassning

Sjukpenning och rehabiliteringspenning

har beräknatRFV kostnaderna med beaktande bl.a. regelföränd-av
ringar ochår 1997 år 1998 avseende ändrade regler för beräkning av

förlängd sjuklöneperiodSGI, höjd ersättningsnivå till 80 %.samt

Sjukpenning 1998prognos

Bruttobelopp Antal nettodagar Genomsnittlig ersättningersatta
mkr dag kr/dagper

14 305 38 503 359 372

Antaganden

30 % antalet nettodagar med sjukpenning ingår iersattaav er-
sättningsfall föregåtts SGI-skyddad tid. Ca 45 % dessasom av en av

nettodagar dock medomräknas hänsyn till avtaladersatta antas
löneökning för den försäkrade. fjärdedelFör de dagarnaersattaen av
har SGI-skyddet och för fjärdedelår har skyddetänvarat ettmer en

tvâ år.änvarat mer
20 % nettodagama dagar 365 i sjukfallen.överav avser

nettodagama20 % påverkas delvis.av
30 % nettodagama påverkas inte.av

Antaganden för utebliven SGI-höjning ellerprocentsatsemaom
ersättningshöjning med anledning timlöneökning framgår deav av
allmänna antagandena. deFör nettodagar påverkas delvis harsom
2 % antagits. Underlaget för antaganden beträffande omfattningen

SGI-skyddet redovisasav ovan.
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Beräkning sjukpenning

däravdvs. dagar, minskat med 45 %30 % ll 551 007 ca
mkrdagar, dvs. 11,16 kr 72dvs. 6 500 000 3 %

dvs. kr mkr1/4 dvs. dagar, 3 % 11,16 322 887 751
kr mkr1/4 dvs. 887 dagar, 6 % dvs. 22,32 642 751

kr mkrdvs. dagar, 3 % dvs. 11,16 8620 % 7 700 672

dvs. dagar, dvs. kr mkr20 % 700 672 2 % 7,44 577

Sammanlagd besparing, sjukpenning mkr310

beräkningen hade gjorts med oförändrad sjuklöneperiod, 14Om en
dagar, skulle besparingen ha blivit ytterligare miljoner kronor.50ca

Rehabiliteringspenning 1998prognos

Bruttobelopp Antal nettodagar Genomsnittlig ersättningersatta
mkr dag kr/dagper

1 279 3 302 904 387

Antaganden

85 % nettodagar med rehabiliteringspenning ligger i denersattaav
delen sjukperioden och har föregåtts sjukperiodsenare av av somen

år.varat ett

Beräkning rehab iliteringspennin g

dvs.85 % 2 807 768 dagar, 6 % dvs. kr23,22 65 mkr

öräldraförsäkringF

har beräknat kostnadernaRFV med beaktande bl.a. regelföränd-av
ringar år 1997 och år 1998 avseende ändrade regler för beräkning av

och höjdSGI ersättningsnivå till 80 %.
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Föräldrapenning 1998prognos

Bruttobelopp Antal nettodagar Genomsnittlig ersättningersatta
mkr dag kr/dagper

970ll 40 132 000 298

Antaganden

20 % antalet nettodagar föräldrapenningmed ingår iersattaav
ersättningsfall föregåtts SGI-skyddad tid. fjärdedelFörsom av en en

dessa dagar har SGI-skyddet år och föränvarat ettav mer en
fjärdedel har skyddet två år.änvarat mer

15 % nettodagama ingår i ersättningsfall föregåttsav som av en
SGI-skyddad tid. dessaFör dagar föräldrapenningen också be-är
räknad efter särskild beräkningsgmnd och har SGI-skyddad tiden

i genomsnitt år.varat tresom
65 % nettodagama påverkas inte.av

Antaganden för utebliven SGI-höjning ellerprocentsatsemaom
ersättningshöjning med anledning timlöneökning framgår deav av
allmänna antagandena. Underlaget för antaganden beträffande om-
fattningen SGI-skyddet redovisasav ovan.

Beräkning föräldrapenning

dvs.20 % 8 026 000 dagar, dvs.3 % 8,94 kr 72 mkr
1/4 dvs. 2 006 dagar,500 3 % dvs. kr8,94 mkr18
1/4 dvs. 2 006 dagar,500 6 dvs.% 17,88 kr mkr36

15 % dvs. 6 020 000 dagar, 3 dvs. kr% 8,94 54 mkr
därtill ytterligare dvs.9 %, kr26,82 161 mkr

Sammanlagd besparing, föräldrapenning 341 mkr

Viss ytterligare besparing bedöms finnas i de föräldrapenningdagar
efter barnets ettårsdag. Denna har dock inte räknatstas ut isom

ovanstående belopp.
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1998Tillfällig föräldrapenning prognos

Genomsnittlig ersättningAntal nettodagarBruttobelopp ersatta
dag kr/dagmkr per

55852170002912

Antagande

nettodagar med föräldrapenning ingår iantalet%5 ersätt-ersattaav
andelSGI-skyddad tid, dvs.ningsfall föregåtts sammaav ensom

förAntaganden utebliven SGI-år 1996. procentsatsemaomsom
med anledning timlöneökningeller ersättningshöjninghöjning av

antagandena.de allmännaframgår av

tillfällig föräldrapenningBeräkning

dvs. kr mkrdvs. 260 dagar, 3 % 16,74 45 % 850

Övriga mindredagersättningar beräknas för 900 000än netto-utges
föreslagna förändringar förväntas inte påverka dessadagar. Här

marginellt.änannat

Sammanlagd besparing, slopad löneanpassning, mkr.720

kvaliñkationsvillkor8.2.3 Nya

Utredningens förslag till kvaliñkationsvillkor för sjukpenning-nya
grundande respektive föräldrapenninggrundande inkomst innebär
vid beräkning enligt altemativregeln historisk inkomst kommeratt

ligga till grund för ersättningen. Cirka de försäkrade10-15 %att av
kan få sin SGI bestämd enligt altemativregeln. bestäm-Förantas
mande vilken inkomstnivå skall grunda till ersättningrättav som

överhoppningsbarakommer s.k. tider tillämpas. demFöratt som av
olika skäl nytillträdande arbetsmarknaden och inte har tidigareär
inkomster tillgodoräkna sig kan inledningsvis betydligtSGI:n bliatt
lägre idag. Andra nytillträdande arbetsmarknaden enligtpåän som
dagens regler fårinte SGI kan få sådan bestämd enligt alternativ-
regeln. blir dock inledningvis förhållandevisDenna låg.
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Utredningen har med hjälp beräkningar från Finansdeparte-av
fördelningspolitiska enhet försöktmentets beräkna vilken bespa-att

ring de föreslagna kvalifikationsvillkoren medför.som
Med hjälp SCB:s inkomstfördelningsundersökning för år 1994av

har selekterats hade inkomst lön eller närings-personer som en av
verksamhet högst basbelopp 35 kr för200 årett 1994. Vidareom
har villkor lön plus näringsinkomst fårsatts tillatt uppgå högstsom

basbelopp under vardera årenett 1991-1993. De de selekteradeav
uppburit sjukpenning, föräldrapenning eller tillfälligpersonerna som

föräldrapenning TFP har granskats särskilt. Beträffande personer
med föräldrapenning har endast de inte har tidigare barn tagitssom
med i studien för utesluta SGI-skydd på grund dessa.att Medav
utgångspunkt i den registrerade SGI:n har utbetalad ersättning för
faktiskt dagar beräknats efter 80 % kompensationsnivå.ersatta Er-
sättningen beräknad detta harjämförtssätt med ersättning be-en
räknad utrednings-SGI, skapad utifrån den lön eller näringsin-en
komst Ävenuppbar under år 1994. här harsom samma personer
80 % kompensationsnivå använts.

Skillnader mellan ersättning enligt registrerad SGI och utred-
nings-SGI har därvid för respektive och med angivna förut-grupp
sättningar beräknats med enligt nedanstående tabell mkr.

1994-91 4 år
18-29 år 18-64 år

Sjukpenning 190 l 550
TFP 8 20
Föräldrapenning 7 70
Summa 205 1 640

1994-92 3 år 1994-93 2 år
18 -29 år 18-29 år

Sjukpenning 350 580
TFP 10 20
Föräldrapenning 45 260
Summa 405 860

Beräkningen dels åldersgruppen 18-29 år, dels 18-64 år.avser Be-
räkning SGI enligt altemativregeln kommer tillämpasav på allaatt
åldersgrupper. Det torde emellertid främst i den ålders-vara yngre
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under tolvinkomsterhunnit samlaförsäkrade intedesomgruppen
Ävenfår lägredärmed SGI.ersättningsfall ochmånader vid ett en

och inkomsternatiderna långaöverhoppningsbaradei de fall då är
inom dessalägre.blir SGI:n Dettillbaka i tidenlängre ärligger

förväntas.hand kan Deti förstabesparingarna ärsomgrupper
kanbesparingarnahurvanskligt bedömamycketemellertid storaatt

mellanskillnadredovisarBeräkningarnabli.komma att enovan
fårutrednings-SGI.och Dessaregistrerad SGIenligtersättning

grundbedömning läggas tillerfarenhetsmässigmedtillsammans en
antaganden.för utredningens

kvalifika-utredningen debedömerbakgrunddennaMot att nya
imedföra besparing år 1998tionsvillkoren kommer vartatt omen

mkr.fall minst 260

sjukförsäkringEgenföretagares8.2.4

antalet försäkrade med inkomstavsnittframgår 7.1.8Som varav
december 226 339förvärvsarbete den 199631annat personer.av

nettodagarbetalades för 3 500 000miljoner kronor727Drygt ut ca
sjukpenning.med

beträffande för företagareförändringar vi föreslår SGIDe egna
viss kostnadsökningberäkna effekterna Enmycket svåraär att av.

begränsari fall där jämförelseinkomsten inte längrekan förväntas
kostnadssänkningmotsvarande kan också vissi månSGI, enmen

för-jämförelseinkomsten inte längre höjer SGI:n.där Detväntas
uppbyggnadsskedeför fåmansaktiebolagsägare ibättrade skyddet

kostnadsökning. bedöms dockkan förväntas viss Denna rym-ge en
för tidigare redovisade besparingar.inom ramenmas

för den enskildeKonsekvenser8.3

beträffande innebär i huvudsakVåra förslag BTP-systemet att
inkomstberäkningen till skattesystemet och bostadsbidrags-anpassar

i vad kanDärigenom fångar vi luckor närmastsystemet. upp som
förenklade inkomstberäkningar i omodemtbetecknas BTP-ettsom

Vidare åtgärdar vi vissa strukturella felaktigheter i syste-system.
förslår fönnögen-enda egentliga besparingen viDen är attsommen.

behålls oförändrad för högre förmögenheterhetsprövningen sam-
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beräknas. harfaktisk kapitalavkastning demtidigt För somsom en
faktisk kapitalavkastning innebär dettatillgångar ger en ensom

förinkomstprövning, dock måttlig och pensio-skärpt ärsom som
balanseras lättnader uppkom-närskollektivet helhet desom av som

med mindre fönnögenheter.för pensionärermer
fastställdförslag beträffande innebär begreppet SGIVåra SGI att

först det aktuellt betalaslopas. skall bestämmasSGI när är att ut
försjukpenning eller dagersättning. Beslutet gäller enbart denannan

Kvalifikationsvillkoren föraktuella ersättningsperioden. SGI an-
till det faktiska inkomstbortfallet.för knytanärmareatt anpassas

för anställda för vilkaräknas med basbeloppet vissaSGI:n utomupp
med enskildes avtalade löneförhöjning underSGI:n räknas denupp

ersättningsåret. Förslagen innebär såväl förbättring fördet första en
vissa försäkrade försämring för andra. enligt dagensDesom en som

haft förregler inte möjlighet kvalificera sig SGI kan enligtatt en
vårt förslag få till ersättning grundad på tidigare inkomster. Förrätt

innebär förslagen förbättring. i dag fastställddem De haren som en
inte medfört motsvarande inkomster kommer inte längreSGI som

få sin ersättning baserad på den fastställda SGI:n. kanDettaatt
innebära de får lägre ersättning eller inte alls.någon ersättningatt en

dem innebär förslagen försämring. Förslaget skallFör SGI:natten
räknas enbart med basbeloppet och tillinte löneutveck-upp anpassas
lingen innebär försämring för dem uppbär ersättning underen som
längre tid eller får sin baseradSGI på tidigare inkomster enligt
altemativregeln. Alla dagersättningar baseras påverkasSGIsom

eller mindre förslagen. förstaI hand påverkas ersättningarmer av
under längre period såsom sjukpenning och föräldra-utgessom en

penning.
Vårt förslag beträffande egenföretagares sjukförsäkring innebär
förmånema i utsträckning kommerstörre stämma överensatt att

avgifternamed SGI:n oftast kommer före-att att motsvaragenom
inkomst näringsverksamhet. innebär förbättringDettatagarens av en

för vissa och försämring för andra. Vårt förslag beträffande SGIen
under företags uppbyggnadsskede innebär förbättringar för deett
flesta företagare, här kan det för enskilda inne-ävenmen personer
bära försämring i förhållande till dagens regler.en

Förslagen beträffande innebär alltsåSGI vissa försäkradeatt
kommer få lägre ersättning eller inte berättigade till någonatt vara

alls.ersättning Det inte möjligt besparingar på SGI-är göraatt stora
underlaget det får konsekvenser för deutan att personer som
behöver anlita de delar socialförsäkringen berörs. reglerDeav som

10SOU1997:85
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vi föreslår bör dock medföra ersättningen blir förutsebar föratt mer
den enskilde samtidigt den bättre speglar det faktiska inkomst-som
bortfallet.

Effekter för kommunerna8.4

förändringarVi kan inte finna de föreslår inom bidrags-att som
påverkar kommunernas ekonomi. Däremot medför för-systemen

slaget arbetsskadelivräntor skall påverka det särskilda grund-attom
avdraget vid pensionäremas beskattning ökade skatteintäkter för
kommunerna.

förhar utredningen inte varit möjligtDet bedöma i vilkenatt
utsträckning den minskade ersättningen från sjuk- och föräldraför-
säkringarna kommer innebära fler kommeratt att attpersoner
uppbära socialbidrag, eftersom till sådana bidrag påtagligträtten är
knutna till förhållandena i det enskilda ärendet. framgårSom av
avsnitt kan idag4.3 långtidssjukskriven försäkrad med SGIen en
motsvarande medel-SGI:n ha ekonomi kan medföra tillrätten som
socialbidrag. långtidssjukskrivnasDe ekonomi kommer dock att
förbättras kompensationsnivån höjs.när

8.5 Jämställdhet

Bostadsstödssystemen i sig könsneutrala och de ändradeär regler för
inkomstprövning vi föreslår kommer beröra ochmänattsom
kvinnor Vi vill dock erinra de lättnadersätt. attsamma om som
vi föreslår det gäller fönnögenhetsprövningen lägrenär för-av
mögenheter till delen torde komma äldre kvinnor till godo.största

berorDetta på det finns fler kvinnor i de pensionärs-att än män övre
årgångarna, där förmögenheter inte förekommer istörre samma
utsträckning bland pensionärer.som yngre

Återbetalning underhållsstöd förekommer till allra störstaav
delen hos De begränsade förändringar vi föreslårmän. be-som av
räningen inkomstunderlaget antingen rättelser inkonse-ärav av
kvenser varit till de återbetalningsskyldigas nackdel eller reglersom
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följer bidragssystemen bör samordnade så långtattsom av vara
möjligt.

Även reglerna SGI i sig könsneutrala och också falletsåär ärom
förslag till förändringarmed de vi lämnar. anknyter emellertidSGI

inkomst- och arbetsförhållanden.direkt till innebär de olikaDet att
förutsättningar kvinnor och har arbetsmarknaden ocksåmänsom
påverkar deras inteSGI. Detta något kan lösas inomär som
Socialförsäkringens det gäller ersättningar baserasnärram som
de inkomster den försäkrade har eller har haft. de fall vi funnitI att
de förslag vi diskuterat skulle få negativa konsekvenser för enbart
det könet, tidsbegränsning de s.k. överhoppningsba-t.ex.ena som av

tiderna, har vi inte läggavalt fram något förslag. Vidare har viattra
i våra överväganden beträffande sjuklön alternativt sjukpenning till
dag för dag anställda, oftast kvinnor, visat möjlighetenär attsom

förslagmed vårt dem bättre och förutsebar ersättning.enge mera
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Kommittédirektiv

Översyn inom bidrags- ochinkomstbegreppenav
socialförsäkringssystemen

Dir. 1996:52

regeringssammanträde den junivid 27 1996.Beslut

Sammanfattning uppdragetav

samladsärskild utredare skall i uppdragEn göra översynatt enges
författningar reglerar olika bidrags-inkomstbegreppet i de somav

Utredaren skall analysera nuvarandeoch socialförsäkringsförmåner.
regleroch redovisa förslag till så långt möjligtregler gemensamma

beräknas. målsättning börför hur inkomst skall En ett systemvara
företagare, till fåmansbolag och de idär anställda, ägareegna som

företagareolika former kombinerar anställning med att vara egna
likvärdigt kan åtnjuta de bidrags- och socialförsäkrings-sättett

finns. skall vidare enkeltförmåner Det attsystemetsom nya vara
administrera.

förUtredaren skall analysera de ekonomiska effekterna den
sektorn kan förenade med enhetligtoffentliga ettsom vara mer

skall ekonomiska effekter för den enskildeinkomstbegrepp. Vidare
får leda till utgifter ökar.analyseras. Förslaget inte att statens
utarbeta förslag till nödvändiga ändringar i deuppdraget ingårI att

och förordningar omfattas.lagar som
februariUppdraget skall avslutat den 28 1997.senastvara

Utgångspunkter

Nuvarande regler för beräkning inkomst i de olika bidrags- ochav
socialförsäkringssystemen till del inte samordnade. Fleraär stor

fråganutredningar har berört beräkning inkomst och har bl.a.om av
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pekat Fördelarna med ökad enhetlighet inkomstbegreppenen av
i olika system.

problem den försäkrade iEtt många själv skall sökaär att system
förväntadeuppskatta sin inkomst framåt i tiden. Försäkringskassan

skall därefter bedöma rimligheten i de inkomstuppgifter lämnassom
den försäkrade. För inkomst näringsverksamhet kan uppskatt-av av

ningarna innehålla osäkerhet då inkomsten kan variera betydligtstor
tiden. Inkomstberäkningama för företagare upplevs därföröver egna
komplicerade och svårhanterliga försäkringskassan.som av
varierade innebördenDen inkomstbegreppet i olika bidrags- ochav

socialförsäkringssystem enligt nuvarande regler medför i raden
avseenden svårigheter vid försäkringskassans tillämpning av reg-
lerna. tvingas i många fall bedömningarKassan svåra vid sinagöra
beslut vilket kan innebära rättsosäkerhet vid regeltillämpningen. Den
varierade innebörden kan också leda till utfall kan svåra attsom vara
förstå för den enskilde det gäller komma i åtnjutandenär rätten att

förmåner.av
Riksrevisionsverket har i sin granskning Riksförsäkringsverketsav

årsredovisning räkenskapsåret 1994/95 bl.a. påtalat förrisken detatt
finnaskan incitament låg inkomst vid ansökanatt uppge om

bostadsbidrag medan det vid uppgivande sjukpenninggrundandeav
inkomst finns incitament hög inkomst.ett att uppge

viktigtDet reglerna för inkomstberäkning utformade såär äratt att
de försäkrade får bidrag respektive ersättning sättett som
avspeglar de bakomliggande motiven till respektive stödform.
Samtidigt bör reglerna också konstruerade riskernaså föratt ettvara
otillbörligt utnyttjande minimeras.systemenav

Sjukpennin g

jukpenninggrundandeS inkomst för närvarande den årli inkomär ga
i eller skattepliktigaandra förmåner försäkrad kanpengar som en

komma tills vidare uppbära för arbete. Med inkomstantas att eget
inkomst anställning eller inkomst förvärvsarbete.annatavses av av

Beräkningen sjukpenninggrundande inkomst såledesav avser
framtiden. RiksförsäkringsverketsAv föreskrifter RFFS 1981:5 om
sjukpenninggrundande inkomst framgår endast sådan inkomstatt
skall beaktas försäkrad kan komma tills vidareantas attsom en
åtnjuta arbete under minst månader i följd. harDetegetav sex
vidare slagits fast i praxis, det den försäkrades avsikt iäratt egen
fråga varaktighet avgörande för inkomst skallärom som om en
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Ärvid beräkning sjukpenninggrundande inkomst. det denbeaktas av
efterförsäkrades avsikt fortsätta förvärvsarbeta ävenattatt en

tidtidsbegränsad anställning, avsedd kortareär änattsom vara sex
sjukpenningrundande inkomst beräknas.månader, bör regelsom en

sjukpenninggrundande inkomsten grundas andraDen även
skattepliktiga förmåner lön de skattepliktiga delarnaän samt av
kostnadsersättningar. Vidare ingår semesterlön och semesterersätt-
ning i den sjukpenninggrundande inkomsten.

sjukpenninggrundande inkomst för egenföretagareBeräkningen av
nettoinkomst rörelse. Inkomst förutgår från begreppet arbeteav av

räkning får därvid inte beräknas högre vadän motsvararegen som
skälig avlöning för liknande arbete för räkning, s.k. jämfö-annans
relseinkomst.

RiksförsäkringsverketsEnligt föreskrifter RFFS 1981:5 om
sjukpenninggrundande förinkomst skall, egenföretagareen som

följd i allmän självdeklarationunder år redovisat lägreen av
skatterättslig nettointäkt vad skälig avlöning förän motsvararsom
liknande arbete för räkning, sjukpenninggrundande inkomstannans

med ledning deberäknas årens taxering. Sjukpenning-tre senasteav
grundande inkomst får dock beräknas till högre belopp vadän som
framgår den skatterättsliga nettointäkten under verksamhetsav en
uppbyggnadsskede eller andra särskilda skäl föreligger såsomom
stark skuldbelastning, ändrade förvärvsförhållanden eller tillfälliga
förluster.

underlagetfastställa för kompensationenAtt avseende inkomst-
bortfall vid sjukdom betydligt komplext för egenföretagareär mer

för anställda. kan förDet svårt försäkringskassan beräknaän attvara
jämförelseinkomst. Försäkringskassan måste reda vadtaen som

skall liknande arbete vadoch skälig avlöning föräranses som som
detta. Om den skatterättsliga nettointäkten skiljer frånsig jämfö-
relseinkomsten uppstår bedömningssvårigheter. Därtill kommer de
problem följer den skatterättsliga intäkten historiskärattsom av
inkomst medan sjukpenninggrundande framåtsyftandeinkomst är ett
begrepp.

egenföretagares inkomstbegreppEn skiljer sig vidare markant från
det gäller för anställda. Exempelvis ingår i rörelsens resultatsom
både och avskrivningar. Kritik har riktats detta medförräntor mot att

sjukförsäkringen i fall intevissa adekvat kompensation föratt ger
inkomstbortfallet. Kritik har också riktats svårigheter skiljamot att
mellan inkomst förvärvsarbete och inkomst kapital. Vidare harav av
kritik riktats bristande överensstämmelse mellan förmån ochmot



296 Bilaga 1 SOU 1997:85

Åravgift. överlämnade Riksförsäkringsverket1989 RFVrapporten
Sjukpenningförsäkring för egenföretagare1989:5 utredninganser -

förslag.och Frågan sjukpenningförsäkring för egenföretagre harom
härefter varit föremål för överväganden i skilda sammanhang.

Sjuk- och arbetsskadekommittén avlämnade i december 1995 ett
delbetänkande där alternativaSOU 1995:149 två modeller för
beräkning inkomstunderlag diskuteras: bygger faktiskpåav en som
och aktuell inkomst och bygger uppnådd levnadsstandarden som
i historiska inkomster. den skiss till beräkningItermer av av
ersättningsunderlag i ohälsoförsäkring kommitténen ny som
redovisar föreslås ersättning till anställda endast grundasatt
kontant Andralön. skattepliktiga förmåner och skattepliktiga
ersättningar bör enligt kommitténs bedömning inte ingå i underlaget.
Vidare bör bortses från den högre kompensation semesterlönensom
innebär förhållandei till ersättning för motsvarande arbetad tid. För
anställda skisserar kommittén modell där sjukersättningen underen
sjukfallets första månader bör beräknas den aktuella årsin-tre
komsten och därefter i någon form i relation till den lönsättas som
den försäkrade uppburit under period före sjukfallet, dock högsten
aktuell årsinkomst.

propositionenI Försäkringsskydd vid sjukdom m.m.
1995/962209, avlämnats till riksdagen den 28 maj har1996,som
regeringen föreslagit vid beräkning sjukpenninggrundandeatt av
inkomst skall semesterlön beräknas till högst det belopp skullesom
ha utgjort ersättning för utfört arbete under den tid semesterlönen
kan propositionen läggsI fram förslagmotsvara. även attanses om
det i den sjukpenninggrundande inkomsten inte skall ingå andra
skattepliktiga förmåner ersättning i heller skatteplik-Inteän pengar.
tiga kostnadsersättningar skall ingå i denna inkomst.

Sjukförsäkringen finansieras socialavgifter och dengenom
allmänna sjukförsäkringsavgiften. Arbetsgivaravgiften baseras

vad arbetsgivaren under året betalat kontant lönsumman av som
eller ersättning för utfört arbete. Underlaget för allmännaannan
egenavgifter samtliga inkomster från anställning ellerutgörs av

förvärvsarbete enligt kap.11 2 och lagen3 1962:381annat om
allmän försäkring till den del inte överstiger sju och halvsom en
gånger det vid årets ingång gällande basbeloppet.

Avgiftsintäktema används för täcka försäkringens kostnader föratt
bl.a. sjukpenning.
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Bostadsbidrag

for månaderbostadsbidragsgrundande inkomst 12Med avses en
tillägg för inkomst kapitalberäknad förvärvsinkomst medframåt av

inkomstförvärvsinkomst härandra inkomster. Medoch vissa menas
näringsverksamhet. Förvärvsinkomstoch inkomsttjänst avav

enligt kommunal-princip efter grunder gällerberäknas i somsamma
inkomstslaget näringsverksamhet beaktasskattelagen 1928:370. I
uppkommit tidigare år.dock inte underskott ettsom

i allmänna rådRiksförsäkringsverket rekommenderar 1993:6 att
lämnadebedömning rimligheten i de in-försäkringskassan vid av

bidragssökan-komstuppgiftema använder underlag för F-skatt, den
sjukpenninggrundande inkomst och uppgifter lagts tilldes som

taxering.grund för senaste
näringsverksamhetSkattelagstiftningen tillåter inkomstatt av

resultatreglerande åtgärder medförolikaminskas attsomgenom
till bedriver näringsverk-skjuts år. Denskatteuttaget upp senare som

endastaktiebolagsform har dessutom möjlighetsamhet i att ta ut en
tills vidaredisponibla vinst inkomst och låtadel årets restensomav

aktiebolaget. dessa möjligheter finns fullgoda skälkvar i Förstanna
beskattningen. Vid beräkning bidrag detavseendemed ärav

princip olämpligt med inkomstmått kan påverkasdäremot i ett som
bl.a. därför till vadenskilde på detta det iden sätt, att motsatsav

inte säkerställa den uppskjut-gäller för beskattningen går att attsom
fångas och beaktas, så bidragetinkomsten överattsenare uppna

beräknat.tiden blir rätt
Riksdagen har regler för bostadsbidragbeslutat prop.nya

vilka1995/96:186, bet. rskr. 1995/961229 enligt1995/96:BoU11,
bostadsbidrag skall betalas utefter prövning ansökanpreliminärt av

bostadsbidragdär uppskattad årsinkomst skall Slutligtanges.
inkomstuppgifter skattemyndig-fastställs på grundval deav som

kalenderår för vilketfastställer vid taxeringen för detheterna
förhögt respektive lågtpreliminärt bostadsbidrag har lämnats. För

fastställandet det slutligapreliminärt bostadsbidrag korrigeras vid av
reglerna träder i kraft den januaribostadsbidraget. 1 1997.De nya

Bostadsbidragsutredningen föregick nämnda-95, som ovan
proposition, sitt betänkande det inteansåg i SOU 1995: 133 äratt
rimligt de relativt omfattande möjligheterna till resultatregleringatt

från näringsverksamhet skall påverka bedömningeninkomsterav av
hushåll behöver stöd för klara sina boendekostnader.ett attom

Bostadsbidragsutredningen anförde reglerna för beräkningatt av
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från näringsverksamhet bör Utredningen anfördeinkomst över.ses
reglerna för hur bidragsgrundan-vidare det väsentligtär ävenatt att

för till fåmansbolagde inkomster beräknas ägare över.ses
Regeringen instämmer i utredningens bedömning enligt Iovan.

föreslogproposition 1995/96: 186 regeringen inkomst närings-att av
i bidragsgrundande inkomst tills vidare skallverksamhet ingårsom

del har karaktärökas vissa avdrag till vinst-att storsom avgenom
Även för underskott fråndispositioner återläggs. avdrag tidigare

föreslås återläggas. Riksdagen har beslutat i enlighetbeskattningsår
förslag.med regeringens

Bostadstillägg till pensionärer

Storleken det bostadstillägg lämnas till pensionärer ärsomav
denberoende pensionärens årsinkomst. Med årsinkomst avsesav

kan komma erhålla under deninkomst pensionären antas attsom
tiden. bidragspåverkande inkomsten bestårDennärmaste av

näringsverksamhet ochpension, inkomst tjänst, inkomstav av
inkomst kapital.av

vanligen den klart dominerande inkomsten,Pensionen, ärärsom
för det känd och stabil. Inkomst tjänst och inkomstmesta av av
näringsverksamhet beräknas i detta sammanhang efter i princip

grunder i kommunalskattelagen 1928:370. Sådanasamma som
inkomster förekommer inte i någon omfattning blandstörre
pensionärerna. den mån inkomst näringsverksamhet ingår i denI av
bidragspåverkande årsinkomsten förekommer problem isamma
fråga inkomstbegreppet redovisats under Bostads-om som ovan
bidrag.

Underhållsstöd

Underhållsstöd till barn till särlevande föräldrar,propositionenI
avlämnats till riksdagen den maj1995/962208, 28 1996,somm.m.

har regeringen lämnat förslag till bidrag betecknat under-ett nytt
hållsstöd, skall det tidigare bidragsförskottet och särskiltersättasom
bidrag för vissa adoptivbarn. Syftet med förslaget uppnåär att en
bättre kostnadskontroll och så långt möjligt eliminera de negativaatt
verkningar samordningen mellan reglerna underhållsbidragsom om
och reglerna samhällsstöd innebär. det underhållsstödFörom som
lämnas till barnet skall den förälder inte bor tillsammans medsom
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barnet återbetalningsskyldig enligtgentemot statenvara en
schabloniserad procentmetod.

Regeringen föreslår i propositionen återbetalningsskyldighetenatt
för underhållsstödet skall beräknas efter viss denprocenten av
bidragsskyldiges årliga bruttoinkomst efter visst grundavdrag.ett
Enligt förslaget skall med den bidragsskyldiges inkomst avses
inkomst tjänst, intäkt kapital inkomst näringsverk-samtav av av
samhet sedan vissa skatteavdrag återlagts. Tillägg skall medgöras

skattepliktig förmögenhet överstiger 800 000procenten av som
förkronor inkomst, inklusive kostförmån, beskattas enligtsamt som

lagen 1958:295 sjömansskatt och studiemedel i formom av
studiebidrag. bidragsskyldiges inkomst föreslåsDen beräknas med

frånutgångspunkt den fastställda taxeringen.senast
Underhållsstödets belopp föreslås tilluppgå kronor1 173 per

månad. Stödet skall minskas barnet har inkomster beräkna-om egna
de tidigare redogjorts för överstiger viss nivå.sätt som som en

Uppdraget

särskildEn utredare skall samlad inkomstbe-göra översynen av
i de olika författningar reglerar de bidrags- och social-greppet som

försäkringsförmåner tidigare redogjorts för. Utredaren skallsom
analysera nuvarande regler och redogöra för vilken betydelse kon-
struktionen inkomstbegreppet har för bidrag, återbetalnings-av
skyldighet förslagetenligt underhållsstöd och ersättning. Ut-om
redaren skall redovisa förslag till långtså möjligt gemensamma
regler för hur inkomst skall beräknas i dessa sammanhang. En
målsättning bör där anställda, företagare,ett ägaresystemvara egna
till fåmansbolag och de i olika former kombinerar anställningsom
med företagare likvärdigt kan åtnjuta för-att sättettvara egna
månema och återbetalningsskyldiga enligt förslagetvara om
underhållsstöd. Härvid bör regler för inkomstberäkning för egen-
företagare utformas så de till de speciella förutsättningaratt anpassas

gäller för egenföretagares inkomster. Det bör skapas robustasom
anpassade till och skapar trygghet för egenföre-även ärsystem som

och begränsar möjligheter utnyttja otillbör-tagare att systemensom
ligt. Beträffande egenföretagares inkomst skall utredaren fri attvara
i stället för eller komplement till detaljregler med anknytningsom
till beskattningen föreslå schablonregel sådan anknytning.utanen
Det har egenföretagare skall gälla företagaresagts ävensom nu om
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driver sin verksamhet i bolagsform. Det skallsystemetsom nya
vidare enkelt administrera.attvara

viktigt principerna för hur inkomst skallDet beräknas såär att
långt möjligt enhetliga i bidrags- och socialförsäkringssystemen.är

invändning enhetligaEn inkomstbegrepp har tidigare varitmot mer
det behövs former inkomstunderlag,två för inkomstpröva-att av en

de bidrag och för inkomstrelaterade ersättningar avseddaären som
kompensera bortfall arbetsinkomster. förslaget under-Iatt av om

hållsstöd vid inkomstberäkningen hänsyn till den grundläggandetas
återbetalningsskyldigheten. viktigtDet utformaär attsynen

förreglerna inkomstberäkning så de försäkrade får bidragatt
respektive ersättning avspeglar de bakomliggandesättett som
motiven till respektive stödforrn. Samtidigt bör reglerna också vara
konstruerade riskerna förså otillbörligt utnyttjandeatt ett av

minimeras. Med nuvarande regler kan det finnas risk försystemen
redovisar låg inkomst i underhållsstöds- ochatt en person en

bostadsbidragssammanhang medan förhållandet skulle kunna vara
det för beräkning den sjukpenninggrundande inkomsten.motsatta av
Om utredaren kommer fram till det inte möjligt föreslåäratt att

regler för hur inkomst skall beräknas, skall utredarengemensamma
behov och möjligheter till kontrollsystem förhindraröverväga som

missbruk reglerna.av
Reglerna för beräkning sjukpenninggrundande inkomst, bostads-av

bidragsgrundande inkomst och inkomstbegreppet för bostadstillägg
till pensionärer skall Om riksdagen i enlighet medöver.ses
regeringens förslag beslutar underhållsstöd till barn till särlevan-om
de Föräldrar skall beräkningen den inkomst återbetal-även av som
ningsskyldigheten baseras ingå i översynen.

Utredaren skall analysera de ekonomiska effekterna för den
offentliga sektorn kan förenade med enhetligtettsom vara mer
inkomstbegrepp. Vidare skall ekonomiska effekter för den enskilde
analyseras. Förslaget får inte leda till utgifter ökar.att statens

Utredaren skall samtidigt behovet de korrigeringaröverväga av
inom för det totala avgiftsuttaget in-översynenramen som av
komstbegreppen kan föranleda beträffande socialavgifter och
allmänna egenavgifter.

Arbetets uppläggning

uppdraget ingårI utarbeta förslag till nödvändiga ändringar i deatt
lagar och förordningar omfattas uppgiften.som av
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samråd med Sjuk- ochsitt arbete iUtredaren skall bedriva
Utredningen 1995:08arbetsskadekommittén 1993:07, SS om

personkrets, UtredningenSocialförsäkringens översynom av
Utredningenefterlevandepension dir. 1996:51,försystemet om

förtids-samband med beslutantagandeinkomst iberäkning omav
ersättningoch Utredningen A 1995: 12dir.pension 1996:54 om

omställning.arbetslöshet ochvid
samtliga kommit-direktiv tillbeakta regeringensUtredaren skall

åtaganden dir.offentligasärskilda utredareochtéer prövaatt
regionalpolitiska konsekvenser dir. 1992:50,redovisa1994:23, att

ochjämställdhetspolitiska konsekvenser dir. 1994: 124redovisaatt
och det brottsföre-för brottslighetenkonsekvenserredovisaatt

dir. 1996:49.byggande arbetet

uppdragetRedovisning av

februariuppdrag den 28 1997.skall redovisa sittUtredaren senast

Socialdepartementet
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Kommittédirektiv

inkomstbegrep-Tilläggsdirektiv till utredningen översynom av
S 1996:06socialförsäkringssystemenbidrags- ochinompen

Dir. 1996:100
novemberregeringssammanträde den 28 1996.vidBeslut

Sammanfattning tilläggsuppdragetav

inominkomstbegreppen1996:06Utredningen S översynom av
skall föreslå regeländringarsocialförsäkringssystemenbidrags- och

innebär bruttobesparingoch med är 1998 1 230från ensom
beloppet skall besparingkronor år. 980miljoner Av en omper-

förföreslås förändringar reglerna sjuk-miljoner kronor genom av
Administrativa konsekvenserpenninggrundande inkomst SGI.

kostnadseffekter de föreslagna regeländringama skallsamt av
belysas.

Kommitténs nuvarande uppdrag

direktivjuni beslutade regeringen dir. 1996:5227 1996Den som
inkomst-särskild utredare uppdragi göra översynatt avengav en

och social-de författningar reglerar olika bidrags-begreppen i som
dessa direktiv analyseraförsäkringsförmåner. Utredaren skall enligt

till långt möjligtnuvarande regler och redovisa förslag så gemen-
mål börför skall beräknas. Ettregler hur inkomst ettvarasamma

till fåmansbolag och dedär anställda, företagare, ägaresystem egna
med före-i olika former kombinerar anställning att egnavarasom
bidrags- och socialför-likvärdigt kan åtnjuta depå sättetttagare

finns. skall enkeltsäkringsförmåner Det systemet attnya varasom
effekter föradministrera. skall analysera de ekonomiskaUtredaren

förenade med enhetligtden offentliga sektorn kan ettsom vara mer
effekter enskildeinkomstbegrepp. Vidare skall ekonomiska för den

analyseras.
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Bakgrund till tilläggsuppdraget

Riksrevisionsverket har iRRV den 13 december 1990rapporten
"Vad skall sjukförsäkringen omfatta" pekat på förhållandet att
kvalifrkationsvillkoren för erhålla SGI lågt ställda. Enligt RRVäratt
har de lågt ställda kvalifrkationsvillkoren bidragit till utökaatt
sjukpenningens räckvidd inkomstbortfallsersättning.utöver en ren

Riksförsäkringsverket RFV har i RFV ANSERrapporten
1989:5 Sjukpenningförsäkring för egenföretagare utredning och-
förslag föreslagit försäkringssystem för egenföretagare.ett nytt
Försäkringen föreslogs bestå obligatorisk grundsjukpenningav en
och frivillig tilläggssjukpenning.en

ÖversynharRFV i RFV ANSER 1992:4även rapportsenare en
reglerna sjukpenninggrundande inkomst SGI föreslagitav om

ändrade regler såväl kvalifikationsvillkoren inom sjukförsäkring-om
beräkningen bl.a. SGI.en som av

Riksdagen beslutade med anledning propositionen Vissaav
sjukförsäkringsfrågor prop. 1993/94:59, bet. 1993/94:SfU9, rskr
1993/94:126 dels regelförändring för skapa förbättradatten an-
passning mellan inkomstbortfall och sjuker sättning i vissa situatio-

dels vissa administrativa förenklingar inom den allmänna för-ner,
säkringen. I propositionen regeringen RFV:s haratt rapportangav
pekat det komplicerade regelsystem innebär.SGI Regering-som

fann därvid vissa frågor behöver beredas ytterligare föratt atten tas
i sammanhang. Vid behandlingen i riksdagen biträddeettupp senare

socialförsäkringsutskottet förslaget förenklade regler vid fast-om
ställande SGI. Utskottet biträdde också regeringens förslagav om
förbättrad anpassning mellan inkomstbortfall och sjukersättning men
föreslog teknisk lösning den föreslagits i proposi-änen annan som
tionen.

I socialförsäkringEn Ds 1994:81 till Expertgruppen förrapporten
studier i offentlig ekonomi föreslogsESO bl.a. ersättningen vidatt
sjukdom och arbetslöshet läggs till enhetlig inkomst-samman en
bortfallsförsäkring. En princip bakom förslaget ersättning vidär att
inkomstbortfall skall förmån gradvis upparbetasvara en som genom

individen betalar avgifter till försäkringen. Individenatt föreslås få
med utgångspunkt frånrätt sin aktuella inkomstatt själv välja

försäkringens omfattning.
Riksdagen har med anledning propositionen Försäkringsskyddav

vid sjukdom, prop. 1995/962209, bet. 1995/96:SfU4, rskr.m.m.
1996/97:22 beslutat vid beräkning SGI skallatt semesterlönav
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förskulle ha utgjort ersättningtill högst det beloppberäknas ut-som
denden tid semesterlönen kan Ifört arbete under motsvara.anses

skatteplik-skall inte heller andrasjukpenninggrundande inkomsten
heller skattepliktigakontant lön och inteförmåner ingåtiga än

träder i kraft den januarikostnadsersättningar. Regeländringama 1
1997.

ställningstagande i betänkandetarbetsskadekommitténsSjuk- och
rehabiliteringförsäkring vid sjukdom och SOUallmän och aktivEn

skall baseras på aktuell in-beräkningsunderlaget1996:113 är att
det faktiska in-i möjligaste mån böroch detkomst motsvaraatt

liksom i dagbör enligt kommitténkomstbortfallet. Underlaget
framtida förväntade inkomsten medberäkning denutgöras en avav

inträffar.lönenivå gäller sjukfalletutgångspunkt i den närsom
bereds för närvarande iremissbehandlats ochBetänkandet har

Socialdepartementet.

Nuvarande regler

från sin arbets-har vid sjukdom till sjuklönarbetstagareEn rätt
sjuklön gäller från och med den första dagentillgivare. Rätten av
Är den avtalade anställ ningstiden kortareanställningstiden. än en

dock till sjuklön endast arbetstagarenmånad inträder rätten om
och därefter varit anställd fjorton kalender-tillträtt anställningen

tidigareföljd. Vid beräkning kvalifikationstiden skalldagar i av
hos arbetsgivare medräknas, tiden mellananställningar samma om

överstiger fjorton kalenderdagar i följd.inteanställningama
arbetstagarens arbetsför-Sjuklöneperioden omfattar den första dag
de därpå följandenedsatt sjukdom ochmåga på grundär trettonav

och med den januarisjukperioden. Från l 1997kalenderdagama i
dagar 1995/96:209,sjuklöneperioden till totalt 28 prop.förlängs

1996/97:22.bet. 1996/97:SHJ4, rskr
för-eller andra skattepliktigaden årliga inkomst iSGI är pengar

tills vidare få förförsäkrad kan kommamåner egetantas attensom
allmän eller enskild tjänst ellerarbete, antingen arbetstagare isåsom

framåt i tiden.Beräkningen sker således Detgrund. SGIpå annan av
för tidenden försäkrades arbetsavsikter den avgörnärmasteär som

avsedda inkomstförhållandenaskall faställas eller inte.SGI Deom
tillämpas sexmånadersregelskall ha viss varaktighet. praxisI enen

inkomstbedömningen bortser från inkomst-innebär vidatt mansom
halvt Från och med den januarivariationer högst år. 1ettsom avser

tidigare redovisats, inte andra skattepliktiga för-1997 skall, som



306 Bilaga 2 SOU 1997:85

måner kontant lön och inte heller skattepliktiga kostnadsersätt-än
ningar ingå i den sjukpenninggrundande inkomsten.

allmänna försäkringensDen utgifter finansieras med intäkter från
sociala avgifter, allmänna skattemedel via avkastning fonde-påsamt
rade medel. avgifterSociala i olika former: arbetsgivarav-tas ut tre
gifter, egenavgifter från egenföretagare m.fl. allmännasamt egenav-
gifter betalas den enskilde.som av

Tilläggsuppdraget

Enligt och har de lågt ställda kvalifikationsvillkorenRRV RFV för
fastställande bidragitSGI till försäkringen inte längre i allaattav
avseenden kan betraktas inkomstbortfallsförsäkring. vissaIsom en
fall ersättning motsvarande tidigare förvärvsinkomstutges trotsen

inte något eller endast mindre inkomstbortfall föreligger underatt ett
ersättningsperioden.

inkomstbortfallsprincipenAtt i viss har urholkatsmån har sin
grund i bl.a. reglerna kvalifikationsvillkor och s.k. SGI-skydda-om
de tider. Reglerna SGI-skyddade tider till vissa delar olikaärom

liknande förhållanden för handen, vid studier. Vidareärtrots att t.ex.
uppvisar reglerna skillnader mellan olika försäkrade.grupper

finns vidare bristandeDet samband mellan avgifter för-ochett
förmåner dem har kortare anställningar. bakgrund detMotsom av

rådande arbetsmarknadsläget blir det dessutom allt vanligare med
den anställningar.typen av

kan också förekomma fallDet där har kortareen person som en
anställning inte berättigad till sjuklön på grund den avtaladeär attav
anställningstiden för kort. Vidare kan det förekomma fall därär

visserligen uppfyller kvalifikationskraven för sjuklönpersonen men
grund varaktighetsrekvisitet inte får någon fastställd.SGIt.ex.av

sådana fall kan kommaI betala avgifter till ingenattpersonen som
del kommer till sjukpenning.rättatt ge

Utgångspunkten för reglerna för sjukpenning-översynen av
grundande inkomst skall beräkningsunderlaget så långt detattvara

möjligt skall relaterat till faktiskt inkomstbortfall. dettaOmär vara
otillräckligt för nå den aviserade besparingen utredarenär att är

oförhindrad andra alternativ. den saknarFör doku-prövaatt som en
menterad inkomst förvärvsarbete vilken bortfaller vid sjukdomav
bör ersättningen kunna baseras tidigare inkomster förvärvs-av
arbete under viss tidsperiod. De regler föreslås skall uppfyllaen som
den enskildes behov väl fungerande försäkring där ochav en var en
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skyldigheter.rättigheter ochtillförsäkra sig kunskaper bådekan om
frånenkel och undantagAdministrationen försäkringen skall varaav

möjligt undvikas.bör långt detövergripande principerna såde är
principer för vilka kvali-skall föreslå grundläggandeUtredaren

för de grundläggandefikationsvillkor skall gälla SGI samtsom
behålla under tidbör gälla för SGIprinciper rätten att somsom

utförs. Utredaren skall i detta sammanhangförvärvsarbete inte
arbetslöshet, studieledigheti samband medsärskilt beakta reglerna

uppmärk-sammanhang bör det ocksåföräldraledighet. dettaoch I
förtids-beviljats helt sjukbidrag ellerförsäkradatt somensammas

regler inte har behålla SGI.enligt nuvarande Dettapension rätt att
haft sjukbidrag under period ochden harinnebär t.ex. att som en

sjukdom.inte har något inkomstskydd viddärefter blir arbetslös
den rådande situationenskall bakgrundUtredaren mot av

bristande sambandet mellan avgifterarbetsmarknaden detöverse
kortare anställningar. Sambandetoch förmåner för dem harsom

avgifter förmåner bör i möj-inbetalda sociala och utgivnamellan
upprätthållas. Utredaren skall lämna förslag till åtgärderligaste mån

samband skall Utredarenbör vidtas för bättre uppnås.att ettsom
under viss tid har haft fleraskall undersöka hur en person som en

anställningar kan kvalificera sig för Utredaren börkortare SGI.en
kvalificeringsregler bör införas deninnebärdärvid pröva attsomom

uppfylla vissa arbetsvillkor för fåförsäkrade skall SGI. Dessaatt en
haftden försäkrade skall visa han eller hon harkan innebära att att

viss tid före sjukfallet.kortare anställningar under en
oförhindradi övrigt analysera och föreslå andraUtredaren är att

förändringar reglerna för den sådana ändringar kanSGI i månav
förmotiverade användandet historisk inkomstt.ex. attanses av

fastställa SGI.
beräkningsggrunden förUtredaren skall beakta den särskildaäven

föräldrapenning. övrigt skall analysera hur de olikautredarenI
förslagen slår mellan kvinnor och män.

de ursprungliga direktiven till utredningenI översynenattangavs
får leda till utgifter ökar. bakgrund detinte Motatt statens stats-av

finansiella läget det emellertid nödvändigt i sammanhangetär att
söka efter åtgärder från och med innebär brutto-år 1998som en
besparing miljoner kronor utvidgade utrednings-250 år. Detper

inkomstuppdraget vad beräkningen sjukpenninggrundandeavser av
innebär vidare den besparing miljoner kronor brutto980att om som

ekonomiska 1995/96:150 skallaviserades i den vårpropositionen
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uppnås förändringar reglerna for sjukpenninggrundandegenom av
inkomst.

Förändrad tidsplan för utredningen

direktiven till utredningenI utredaren skall redovisaattanges upp-
draget den februari28 1997. bakgrundMot den utvidgningsenast av

uppdraget tilläggsdirektivet innebär ändras tidpunkten förav som
redovisning uppdraget till den maj15 1997.senastav

Socialdepartementet
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Kommittédirektiv

1996:06 översynSUtredningenTilläggsdirektiv till avom
socialförsäkringssystemenochinom bidrags-inkomstbegreppen

Dir. 1997:63

aprilregeringssammanträde den 199717Beslut vid

uppdragetSammanfattning av

ochinom bidrags-inkomstbegreppenUtredningen översyn avom
besparingarytterligareskall föreslåsocialförsäkringssystemen

år.kronormiljonermotsvarande 120 netto per

Bakgrund

dir. 1996:52direktivregeringenbeslutadejuni 199627Den som
inkomst-utredare i uppdragsärskild göra översynatt avengav en

ocholika bidrags-reglerarförfattningardeibegreppen som
direktivenligt dessaskallUtredarensocialförsäkringsförmåner. ana-

långt möjligtförslag till såredovisaregler ochnuvarandelysera
börmålskall beräknas. Ettinkomstregler för hur varagemensamma

fåmansbolag ochtillanställda, företagare,där ägareett system egna
medanställningkombinerarformerolikade i att vara egnasom

ochbidrags-åtnjuta dekanlikvärdigtföretagare sättett
skallfinns.socialförsäkringsförmåner Det systemet varanyasom

ekonomiskaanalysera deskallUtredarenadministrera.enkelt att
förenade medkansektornoffentligaför den etteffekter varasom

effekter förekonomiskaVidare skallinkomstbegrepp.enhetligtmer
analyseras.enskildeden

tilläggsdirektivregeringenbeslutadenovember 199628Den
föreslåi uppdragsärskilda utredarendendir. 1001996: attsom gav

bruttobesparinginnebäroch med år 1998frånregeländringar ensom
besparingbeloppet skallår.miljoner kronor Avpå 1 230 omenper
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miljoner980 kronor föreslås förändringar reglerna förgenom av
sjukpenninggrundande inkomst SGI. Administrativa konsekvenser

kostnadseffekter de föreslagna regeländringamasamt skallav
belysas.

Uppdraget

Utredaren skall i samband med inkomstbegreppen föröversynen av
fullfölja konsolideringsprogrammet ytterligareatt besparingarpröva

motsvarande 120 miljoner kronor år.netto per
Utredaren skall redovisa resultatet sitt arbete den maj15senastav

1997.

Socialdepartementet
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Författningsförslag

bostadsstödFörslag till lag1 om

följande.föreskrivsHärigenom

bestämmelserInledande

lämnas bostadsbidrag ellerenligt denna lag kanBostadsstöd§1 som
bostadstillägg till pensionärer.som

folkbokförd i Sverige kan få bostadsbidrag.bor och2 § Den ärsom
form bidrag till kostnader för denlämnas dels iBostadsbidrag av

folkbokförd, formbosatt och dels idär sökandenbostad är av
finns särskilda skäl,för hemmavarande bam. Om detsärskilt bidrag

till för bostad där sökandendock lämnas kostnadernafår bidrag en
folkbokförd.inte är

Sverige kan få bostadstillägg till pensio-bosatt i§3 Den ärsom
lämnas dels i form bostadstillägg, dels iBostadstilläggnärer. av

bostadstillägg.särskiltform av

bostadsstöd bostadsstödets storlek beroendetill och4 § Rätten är av
inkomst och de andra faktorersökandes bostadsstödsgrundandeden

i denna lag.som anges
bostadsstöd, be-Bostadsstöd betalas löpande preliminärtut som

bostadsstödsgrundande inkomst. Bostads-räknat efter uppskattaden
fastställdagrundval denslutligt i efterhand påstödet bestäms av

bostadsstödsgrundande inkomsten.
berättigad till bo-framkommer sökandedetOm äratt en som

sådana inkomst- eller förmögenhets-stadstillägg inte kommer haatt
bostadstillägget iförhållanden påverkar storleken änannatsom av

bostadstillägget skallfår försäkringskassan beslutaringa mån, att
beaktande vad föreskrivs i andrabetalas löpandeut utan av som

bostadsstöd. sådantpreliminärt och slutligtstycket För ettom
bestämmelserna i och tillämpas i ställetbostadstillägg skall 42 49

ochför bestämmelserna i 39, 40 48 §§.
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§ lagen förstås med5 I
hushåll: barnfamiljer, makar barn och ensamståendeutan utan

barn,
barn: den under 18 år eller får förlängt barnbidragärsom som

eller studiehjälp,
makar: makar lever tillsammans.som

Vid tillämpningen6 § denna lag skall och kvinnaav en man en som
gifta med varandra leva tillsammans det inte styrksär attanses om

de lever åtskilda.
inte skäl förOm visas skall makarmed jämställas ochannat man

kvinna gifta med varandra lever tillsammans ochutan attsom vara
har eller har haft barn ellergemensamt

folkbokförda på adress.är samma

Bostadsstödsgrundande inkomst

§ Bostadsstödsgmndande7 inkomst inkomstutgörs av summan av
näringsverksamhet och inkomst tjänst enligt kommunalskatte-av av

lagen 1928:370 och inkomst kapital enligt lagen 1947:576av om
statlig inkomstskatt, med de tillägg och avdrag i andrasom anges
och tredje styckena 8-11§§.samt

Beloppet enligt första stycket skall ökas med
inkomst grund bestämmelserna i första54 § stycketsom av

f kommunalskattelagen eller avtal undvikande dubbelbe-om av
skattning inte ingår i inkomst näringsverksamhet, tjänst ellerav
kapital,

studiemedel i form studiebidrag,av
icke skattepliktiga stipendier 3 000 kronor månad,över per
belopp4. varmed inkomst näringsverksamhet har minskatsav

avdrag förgenom
utgift för pension intill halvt basbelopp enligt 1 kap. 6 §ettegen-

lagen allmän1962:381 försäkringom
underskott från tidigare beskattningsår, och-

belopp varmed inkomst kapital har minskats avdrag,av genom
därutom

realisationsvinst har minskats med realisationsförlust uppkommen-
under beskattningsåret

avdrag har gjorts enligt lagen 1993:1469 uppskovsavdrag vidom-
byte bostad, ellerav

avdrag har gjorts för negativ räntefördelning.-
Beloppet enligt första stycket skall minskas med belopp varmed

inkomst kapital har ökats på grund statligt räntebidrag för denav av
bostad för vilken bostadsstöd söks.

Förslag i 1996/97: 150 har iakttagits.prop.
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endast till särskilt bidrag i 18Föreligger §rätt avsessom
Sverigeden bidragsberättigade inte bosatt i hargrund äratt menav

följer förordningtill familjeförmåner enligt vad EEGrätt som av
tillämpningen för social trygghet1408/71 närsystemenom avnr

flyttar inomegenföretagare eller deras familjemedlemmaranställda,
stället för vad i första-tredjegemenskapen, skall i som anges

endast räknas sådanbostadsstödsgrundande inkomststyckena som
skattepliktiga folkpensionsfönnåner,inkomst utgörs avsom

lagstiftning,tilläggspension, pension enligt utländsk tjänstepension
följer kollektivavtalmotsvarande ersättningeller samtsom av

arbetsskadeersättning eller motsvarande ersättning.

förtill den bostadsstödsgrundande inkomsten skallTillägg8 § göras
förmögenhet enligt vad i 9 och 10 §§.som anges

den beskattningsbara förmögenhetenförmögenhet räknasSom
statlig förmögenhetsskatt, beräknad medenligt lagen 1997:000 om

privatbostadsfastighet eller bostadsrätt för vilkenbortseende från
bostadstillägg och skulder med säkerhet i denna egendom.söks

ocksåförmögenhet räknas förmögenhet i näringsverksamhetSom
tillgångar och skulder enskild finna,företagsförmögenhet, såsom i

bolag, handelsbolag och fåmansföretag i punktenkelt 14som avses
anvisningarna till kommunalskattelagen Med32 § 1928:370.av

värdet näringsverksamheten eller i frågaförmögenhet avses av om
de innehavda andelamas eller aktiemas värde företagetsdelägare av

kapital enligt balansräkningen vid det räkenskapsår utgåreget som
före bidragsåret.samtidigt eller näringsverksamhe-Harnärmastsom

årsbokslutinte avslutats med beräknas förmögenheten skill-ten som
ochmellan tillgångama skulderna enligt de värden skallnaden som

ledningi självdeklaration till för den inkomsttaxering enligtanges
kommunalskattelagen period bostadsstödetavser sammasom som

Saknas sådana uppgifter förmögenhet grund attavavser. om
lämna sådana uppgifter vid inkomstaxeringen inteskyldighet att

eller grund omständigheter, får försäkringskas-förelegat på andraav
uppskatta värdet företagsförmögenheten med ledning desan av av

kan inhämtas från sökanden elleruppgifter på sätt.annatsom

för förmögenhet skall fråga bostadsbidragTillägg9 § när är om
för varje sökande och barn i § med undan-varje 14göras som avses
första stycket och tredje stycket.2 3 samttag av

den sammanlagda för-Tillägg skall med 15göras procent av
till heltmögenhet överstiger 000 kronor, avrundat nedåt100som

tiotusental kronor. sammanlagda förmögenheten beräknasDen som
överskotten förmögenheter i andrade 8 §summan av av som avses

och tredje styckena beräknade för sig.var
Tillägg för barns förmögenhet skall fördelas lika mellan makar.

Tillägg för förmögenhet fråga§ skall bostadstillägglO när är om
för varje sökande och sökandes make för varje barngöras samt som



Bilaga314 4 SOU 1997:85

i med undantag första stycket och14 § 2 tredje3 samtavses av
stycket. Tillägg för förmögenhet skall med den15göras procent av
sammanlagda förmögenhet överstiger för makar kronor60 000som
vardera, och för kronor.75 000 sammanlagda förmögen-Denannan
heten beräknas överskotten de förmögenhetersom summan av av

i andra8 § och tredje styckena beräknade för sig.som avses var
Tillägg för barns förmögenhet skall fördelas lika makar.mellan

§ Om eller flera i med11 barn 14 § undantag förstaett som avses av
stycket och tredje stycket2 3 har inkomst kapital, skall tillsamt av
sökandens bostadsstödsgrundande inkomst läggas varje in-barns
komst kapital till den del inkomsten överstiger kronor.l 000av

Vid beräkning inkomst kapital tillämpas andra stycket7 §av av
och tredje stycket.5

Tillägg enligt denna paragraf skall fördelas lika mellan makar.

Bostadsstödsgrundande12 § inkomst skall kalenderåravse samma
bostadsstödet och skall lika fördelad månadvarjesom anses vara

i kalenderåret.

Särskilda bestämmelser bostadsbidragom

Bostadskostnader

13 § Vid tillämpningen denna lag beaktas bostadskostnader iav
enlighet med föreskrifter meddelas regeringen eller densom av
myndighet regeringen bestämmer.som

Bidragsberättigade hushåll

Barnfamiljer
14 § Rätt till bostadsbidrag har den som

har vårdnaden barn och varaktigt bor tillsammans medom
barnet,

efter myndighets beslut har tagit barn för vård iemoten
familjehem, barnet beräknas bo i hemmet under minst treom
månader, eller

grund vårdnad eller tidvis har barn boende i sittumgängeav
hem.

Bostadsbidrag lämnas för barn för vård eller undervis-även som
ning inte varaktigt bor hemma vistas i hemmet under minst såmen
lång tid varje år normala skolferier.motsvararsom

Om barnet bor i familjehem eller i hem för vård eller boen-ett ett
de, får föräldern eller föräldrarna bidrag i andra fall, detäven om
finns särskilda skäl bidrag lämnas.att
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förstaBestämmelserna i och andra styckena tillämpas iäven
fråga den 18 år och får förlängt barnbidrag ellerär överom som som
studiehjälp.

Bostadsbidrag enligt första stycket lämnas inte för bostäder3
omfattar mindre två kök eller kokvrå, eller medän utöversom rum

bostadsyta understigande 40 kvadratmeter.en

§ barns föräldrar inte lever tillsammans15 Om harett men gemen-
vårdnad barnet, har den förälder barnet folkbokförtärsam om som

hos till bostadsbidrag enligt första14 § stycket andrarätt samt
och tredje styckena.

Hushåll barnutan
16 § till bostadsbidrag har denRätt som

har fyllt inte år och18 29men
bor i bostad eller honhan eller innehar med hyres-ägeren som

eller bostadsrätt.
Bostadsbidrag enligt första stycket lämnas inte sökanden ellerom

dennes make
har barn berättigar till bostadsbidrag till barnfamiljer ellersom
får bostadstillägg enligt denna lag eller på grund bestäm-av

melserna fårinkomstprövning inte sådant tillägg.om
sökandens make fyllt lämnasHar 29 år inte bostadsbidrag enligt

första stycket.

Beräkning bostadsbidragav

Barnfamiljer
Bostadsbidrag enligt17 § bestäms 18-20 den bostadsstöds-om,grundande inkomsten inte överstiger för sökande 000 kronor117en

eller för makar kronor58 500 för och dem. den bo-Omvar en av
stadsstödsgrundande inkomsten skall bidragethögre, minskasär
med 20 den överskjutande inkomsten.procent av

Bidrag beräknas till mindre belopp kronor200 för helt1änsom
år betalas inte ut.

18 § Bostadsbidrag lämnas månadsvis som
bidragsärskilt med

kronor för600 barn,ett-
kronor för900 två barn,-

kronor för1 200 barn,tre-
1 500 kronor för fyra barn och-

för1 800 kronor fem eller flera barn, samt-
bidrag till kostnader för bostad med 75 den delprocent av av

bostadskostnaden månad för familjer medper som
barn överstiger 2 000 kronor inte 3 000 kronor,ett men-

två barn överstiger 2 000 kronor inte kronor,3 300men-
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inteöverstiger 2 000 kronor 3 600eller flera barntre men-
kronor.

i förstaöverstiger de beloppbostadskostnadenOm som anges
den överskjutandemedlämnas bidrag 50stycket procent av

månad tillbostadskostnaden uppper
för familjer med bam,kronor3005 ett-

familjer med två barn,kronor för5 900-
flera barn.familjer med ellerkronor för6 600 tre-

stycket får beaktas,i andrabostadskostnadHögre än som anges
familjen funktionshindrad.medlemsökanden eller någon äravom

stycket har endastbidrag enligt § första 1till särskilt 1819 § Rätt
ochi första stycket 2med barn 14 § lfamiljer samtsom avses

styckena.andra och tredje
bidrag enligt förstaoch får denne inteföräldern under 29 årAr
beräknas den delförsta stycket 2skall bidrag enligt 18 §stycket,

månad överstiger 800 kronor.bostadskostnaden 1somperav
får lämnasförsta stycket och andra stycketenligt 18 § 2Bidrag

ellerbostad han eller honden bor iendast till ägersomsom en
bostadsrätt.med hyres- ellerinnehar

2 bostadskostnader ibestämmelsernaVid tillämpning20 § omav
bostadsytorbostadskostnader belöperskall bortses från18 § som

överstigande
hushåll med barn 80 kvadratmeter,för ett
hushåll med två barn kvadratmeter,för 100

kvadratmeter,för hushåll med barn 120tre
ochför hushåll med fyra barn kvadratmeter,140

kvadratmeter.hushåll med fem eller flera barn 160för
tillämpningförsta stycket skall vidhinderUtan avav

beaktas sådana kostnaderbestämmelserna bostadskostnader uppom
månad,till följande belopp per

barn kronor,för hushåll med 3 000ett
kronor,för hushåll med två bam 3 300
kronor,för hushåll med barn 3 600tre

ochfyra barn kronor,för hushåll med 3 900
fem eller flera barn 200 kronor.för hushåll med 4

första stycket får beaktas,ibostadsytorStörre än omsom anges
funktionshindrad.familjeneller någon medlemsökanden ärav

Hushåll barnutan
förstatill det belopp följer §Bostadsbidrag bestäms 2221 § som av

bostadsstödsgrundande inkomsten inteoch andra styckena, denom
förför ensamboende och 58 000 kronoröverstiger 41 000 kronor en

zFörslag i 1996/97:l50 har iakttagitsprop.
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makar. den bostadsstödsgrundandeOm inkomsten högre, skallär
bidraget minskas med tredjedel den överskjutande inkomsten.en av

Bidrag beräknas till mindre belopp kronor förl 200 heltänsom
betalasår inte ut.

22 § Bostadsbidrag lämnas med den del75 bostads-procent av av
kostnaden månad överstiger 800 kronor intel 2 600per som men
kronor.

bostadskostnadenOm överstiger det belopp i förstasom anges
stycket lämnas bostadsbidrag med 50 den överskjutandeprocent av
bostadskostnaden månad till 3 600 kronor.per upp

bostadskostnadHögre i andra stycket får beaktas,än som anges
sökanden eller maken funktionshindrad.ärom

23 § Vid tillämpning bestämmelserna bostadskostnader i 22 §av om
skall frånbortses bostadskostnader belöper på bostadsytorsom
överstigande 60 kvadratmeter.

Större bostadsyta i första stycket får beaktas,än som anges om
sökanden eller maken funktionshindrad.är

Särskilda bestämmelser bostadstillägg till pensionärom

Berättigade till bostadstillägg

24 § till bostadstilläggRätt har den uppbärsom
ålderspension, förtidspension, omställningspension, eller sär-

skild efterlevandepension enligt lagen 1962:381 allmän För-om
säkring,

hustrutillägg enligt lagen 1994:309 hustrutillägg i vissaom
fall då make uppbär folkpension,

änkepension med stöd övergångsbestämmelserna till lagenav
1988:881 ändring i lagen allmän försäkring, ellerom om

pension enligt lagstiftningen i ingår i Europeiskastaten som
unionen eller Europeiska ekonomiska samarbetsområdet.

Bostadstillägg lämnas inte till pensionär enbart uppbärsom
ålderspension förtid före den månad han eller hon fyller 65 år.

Särskilt bostadstillägg kan lämnas enligt 33 § till pensionär som
uppbär bostadstillägg enligt denna lag.

Bostadstilläggets omfattning

25 § Bostadstillägg skall för del bostadskostnaden för densvara av
berättigad till tillägget och lämnas endast Förär den bostad isom

vilken pensionären har sitt huvudsakliga boende permanentbosta-
den. bostad i särskildFör boendeform lämnas bostadstillägg endast
för boende i lägenhet eller för boende i och tvåbäddsrum.en-
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boendeform eller isärskildeller bor ivistasPensionär enensom
ursprungli-för sintill bostadstilläggberättigadinrättningliknande är

från det försäk-månaderunder högstperrnanentbostad attsexga
särskilda boende-i denvistelsen eller boendetbedömtringskassan

stadigvarande.formen som
fastställtsbostadskostnadför sådanlämnasBostadstillägg som

inkomst.pensionärensbeaktandemed av

bostadstilläggBeräkning av

storlekBostadstilläggets
ochföljer 27till det beloppBostadstillägg bestäms26 § avsom

därav enligt 29 §den minskningmed beaktandeoch28 somav
inkomst frågapensionsberättigades Itill denmed hänsynskall ske . hälftendem beräknasförskall inkomstenmakar utgöraavenvarom

avrundas förinkomst. Inkomstensammanlagdaderas envar pen-av
hela tiotal kronor.sionsberättigad till närmast

bostadskostnadenlämnas med 83Bostadstillägg§27 procent perav
inte kronor.överstiger kronor 4 000del 100månad den mensomav

särskild boendeformtvåbäddsrum iboende ipensionärFör
bostadskostnad överstiger 2 000förbostadstillägglämnas inte som

stycket.tillämpas dock förstafråga makarmånad.kronor I omper

till den delför bostadskostnadBostadstillägg lämnas inte28 §
ellerbostadsbidrag enligt denna lagbostadskostnaden motsvaras av

bostadsbidrag.enligt lagen 1993:737 om

bostadstilläggMinskning av
den del denBostadstillägget minskas med 4029 § procent av av

bostadsstödsgrundande inkomst kvarstårpensionsberättigades som
avräknats. Till den del deniefter inkomster 30-32att som avses

basbeloppöverstiger och halvtsålunda beräknade inkomsten ett ett
minskasallmän försäkringlagen 1962:381enligt kap. 6 §1 om

inkomsten.bostadstillägget dock med 45 procent av

bostadstillägginte påverkarInkomster som
bostadsstödsgrundande in-får dras från denInkomster30 § som av

bostadstilläggkomsten vid beräkningen ärav
folkpension,

allmän försäkringtilläggspension enligt lagen 1962:381 om
enligtföranlett minskning pensionstillskotttill den del pensionen av

pensionstillskott eller barntillägg enligtlagen 1969:2053 § om av
försäkring i lagrumssista stycket lagen allmän detta9 kap. 1 § om

lydelse vid årutgången 1989.av
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För den uppbär partiell förtidspension skall vid beräkningensom
bortses från belopp skillnadenett mellanmotsvararsom

för den försäkradea beräknat belopp hel förtidspensionett av
jämte däremot svarande pensionstillskott, beloppet i förekommande
fall beräknat med beaktande bestämmelserna i kap. lagen17 2 §av

allmän försäkring ochom
b den utgående förtidspensionen jämte pensionstillskott.

31 § Inkomster pension enligt utländsk lagstiftning får drasav som
från den bostadsstödsgrundande inkomsten vid beräkningenav av

bostadstillägg är
för den uppbär folk- eller tilläggspension utländsk pension tillsom-

den del pensionen tillsammans med de belopp folkpension ochav
tilläggspension i 30 första§ stycket 1 och 2 inte översti-som avses

vad sistnämnda belopp skulle ha varit deger summan av om
beräknats efter oavkortade pensionsförmåner

för pensionär utländsk pension till den del pensionen inteannan-
överstiger belopp oavkortad folkpension.ett motsvararsom

32 § denFör berättigad till folkpensionär i form änkepen-som av
sion får vid beräkning bostadstillägg från den bostadsstödsgrun-av
dande inkomsten dras inkomst formi livränta enligt kap.6 1 §av av
lagen 1976:380 arbetsskadeförsäkring eller motsvarande liv-om

bestäms medränta tillämpning sagda lag till den delsom av
livräntan överstiger det belopp denna skulle ha uppgått till inteom
änkepensionen minskats med hänsyn till årsinkomst. Detsamma
skall gälla för tjänstepension eller motsvarande ersättning följersom

kollektivavtal och samordnad med folkpensionär i formav som av
änkepension och för dagpenning i form grundbelopp enligt 32 §av
lagen 1997:000 arbetslöshetsförsäkring.om

Beräkning särskilt bostadstilläggav

33 § tillRätten särskilt bostadstillägg ansökan.prövas Särskiltutan
bostadstillägg lämnas med skillnadsbeloppet, den pensionsberät-om
tigades inkomster efter avdrag för skälig bostadskostnad understiger

skälig levnadsnivå, allt räknat månad.en per
Vid tillämpning första stycket beaktas följande inkomsterav

folkpension enligt lagen 1962:381 allmän försäkring,om
dock inte handikappersättning,

pensionstillskott enligt lagen 1969:205 pensionstillskottom
och tillläggspension enligt lagen allmän försäkring till den delom
pensionen föranleder minskning pensionstillskott, detav samman-
lagda beloppet dock minskat med 25 basbeloppetprocent närav
fråga förtidspension,är om

särskilt pensionstillägg enligt lagen 1990:773 särskiltom
pensionstillägg till folkpension för långvarig vård sjukt ellerav
handikappat barn,
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denna lag,bostadstillägg enligt
bestäm-beaktas videnligt 26 §inkomsthälften den somav

bostadstillägg.storlekenmande avav
skall alltidförsta stycketenligtlevnadsnivåskäligEn anses

ogift och lägstför denbasbeloppetgånger ärlägst 1,22utgöra som
gift.för denbasbeloppetgånger1,01 ärsom

sammanlagdaskalloch 2andra stycket 1enligtInkomstema
med tvåbasbeloppet minskatgångerlägst 1,5 l 5alltid utgöraanses

basbeloppetlägst 1,34 gångerogift ochdenför ärprocent som
gift.för denmedminskat två ärprocent som

skallförsta stycketbostadskostnad enligtskäligSom anses en
kronor.till högst 200uppgår 5bostadskostnad som

förfarandebestämmelserGemensamma m.m.

bostadsstödBeslut om

Riksförsäkringsverket ochhandhasbostadsstödFrågor34 § avom
försäkringskassoma.de allmänna

försäkringskassaden allmännabostadsstöd fattasBeslut avom
variteller skulle hainskrivenbidragssökandenhos vilken är

åldersvillkoret i kap. lagenuppfyllt l 4 §sökandeninskriven, om
får dock uppdra åtkassaförsäkring.allmän Denna1962:381 om

handlägga ärendet.kassa attannanen

bostadsstödändringbostadsstöd ellerAnsökan görs35 § om avom
skall innehålla deAnsökanförsäkringskassan.skriftligen hos upp-

bostadsstöd.sökandes tillbedöma denbehövs förgifter rättattsom
bostad skallmakarsbostadsbidragAnsökan varasom avserom

skäl ansökanfinns särskildadet inte görsatt enaavgemensam, om
ochandra stycketförsta stycket elleri l14 §maken. Barn som avses

särskilda skäl, ansöknings-finnsskall, det intefyllt 18 år omsom
barnet.de uppgiftersjälva intygahandlingen rörsom

skall dåmakars bostadbostadstilläggAnsökan avsersomom
bostadstilläggsberättigade kretsentillhör denmakarnabåda vara

ansökansärskilda skälinte finnsdet görsatt enaavgemensam, om
maken.

ochhederskall lämnasfaktiska förhållandenUppgifter om
god elleromyndig eller harsökandeFör ärsamvete. mansomen

uppgifterna lämnas fömiyn-skallenligt föräldrabalkenförvaltare av
uppdraget, godeföljaeller, det kandaren mannenav avansesom

förvaltaren.eller

Är till grundofullständig den inte kan läggasansökan så36 § atten
försäkringskassan föreläggabostadsstödet, fårför prövning av

vid påföljdviss tid avhjälpa bristensökanden inom attatt an-
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tillsökningen inte prövning. sådant föreläggandeEtttasannars upp
Följs föreläggandetfår delges. inte får ansökan avvisas.

Banker och andra penninginrättningar skall begäran lämna37 §
Riksförsäkringsverketdomstol, eller den allmänna försäkringskassan
för namngivenuppgift rörande förhållande ärperson som av

betydelse för tillämpningen denna lag.av

38 Bostadsstöd lämnas från och med månaden efter den då§ rätten
till stöd har uppkommit till och med den månad då tillrättensamt
stöd ändrats eller upphört, dock längst tolvhar månader. Om rätten
till uppkommit eller upphört den första dagenstöd i månad, skallen

stödet eller upphöra fråndock lämnas och med den månaden.
Bostadstillägg får lämnas förinte längre tid tillbaka än tre

föremånader ansökningsmånaden.
Bostadsbidrag får inte lämnas för längre tid tillbaka ansök-än

ningsmånaden. Bidrag får dock lämnas för längre tid tillbaka,en om
ansökan bidrag avseende höjning hyra eller avgift inen om av ges

till försäkringskassan inom månad från den dag den sökande ficken
kännedom hyres- eller avgiftshöjningen.om

Preliminärt bostadsstöd

Preliminärt bostadsstöd39 § beräknas efter uppskattad bostads-en
stödsgrundande inkomst och skall så möjligt detnära motsvarasom
slutliga bostadsstöd kan komma bestämmas enligtantas attsom
denna lag. sökande har inkomstFör näringsverksamhet skallsom av
denna inkomst minst lika hög fastställts vidantas senastevara som
taxeringsbeslut, inte sökanden visar särskilda skäl för in-attom
komsten skall uppskattas till lägre belopp.

.Bostadsbidrag betalas med månadsbelopp avrundasut ett som
nedåt till jämna hundratal kronor.närmast

Bostadstillägg betalas med månadsbelopp, avrundasut ett som
krontaltill delbart med tolv. Bostadstilläggnärmaste ärsom som

etthundraunderstiger kronor månad betalas inte Ingår särskiltut.per
bostadstillägg i utbetalningen, sker dock utbetalning bostads-av
tillägg belopp.oavsett

Slutligt bostadsstöd

Slutligt bostadsstöd bestäms för40 § varje kalenderår under vilket
stöd harpreliminärt betalats Slutligt bostadsstöd bestäms efterut.

dåden tidpunkt taxeringsbeslut enligt kap.4 taxeringslagen2 §
1990:324 skall ha meddelats.senast

S01/1997:8511
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§ det slutliga bostadsstödet41 Bestäms till högre belopp vadän som
för har betalatsår i preliminärt stöd, skall skillnadenutsamma
betalas Bestäms det slutliga bostadsstödet till lägre belopp vadut. än

för har betalatsår i preliminärt stöd, skall skillnadenutsom samma
betalas tillbaka.

underBelopp 100 kronor skall inte betalas eller betalasut
tillbaka.

belopp skall betalasPå eller betalas tillbaka enligt förstautsom
avgiftstycket skall och betalas i enlighet föreskriftermedränta som

meddelas regeringen eller den myndighet regeringenav av som
bestämmer.

Annat bostadsstöd

Bostadstillägg42 § i tredje stycket4 § beräknas eftersom avses en
uppskattad bostadsstödsgrundande inkomst.

Bostadstillägg betalas månadsvis med belopp avrundasut ett som
till krontal delbart med Tilläggtolv. understi-närmaste ärsom som

etthundra kronor månad betalas inte Ingår särskilt bo-ut.ger per
stadstillägg i utbetalningen, sker dock utbetalning bostadstilläggav

belopp.oavsett

Utbetalning bostadsstödav

43 § På begäran sökanden får försäkringskassan besluta attav
bostadsstödet skall betalas till någon sökanden.änut annan

Om det finns synnerliga skäl, får försäkringskassan framställ-
ning socialnämnden betala bostadsstödet till lämpligutav person
eller till nämnden användas för hushållets bästa.att

Ändrade förhållanden m. m.

får44 § eller har fått preliminärtDen bostadsstöd skyldigär attsom
omgående till försäkringskassan anmäla sådana ändringar frågai om
inkomst och andra förhållanden kan innebära slutligtantas attsom
bostadsstöd inte kommer beviljas eller kommer beviljas medatt att
lägre belopp det preliminära bostadsstödet.än

får bostadstilläggDen i tredje4 § stycket ärsom som avses
skyldig omgående till försäkringskassan anmäla förhål-någotatt när
lande bestämmande för bostadstilläggets storlek har ändrats.ärsom

Uppgiftsskyldigheten enligt första och andra stycket åligger i
stället

förmyndaren, den stödberättigade omyndig,ärom
gode eller förvaltaren enligt föräldrabalken, denmannen om

stödberättigade har sådan och skyldigheten kan ingå ien om anses
dennes uppdrag, eller
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den myndighet eller bostadsstödet i ställettar emotperson som
dennes förmyndare,för den bidragsberättigade, gode eller för-man

valtare.

Beslut preliminärt bostadsstöd eller bostadstillägg45 § om som
i tredje stycket skall ändras något förhållande har4 §avses om

inträffat skall påverka storleken stödet. Försäkringskassansom av
får underlåta besluta ändring, ändringen endast i ringaatt om om

påverkar stödet.mån
får räknas föregåendeBostadsstöd underrättelse i de fallutanom

den del inkomsten ändras folkpension, pensions-utgörssomav av
tillskott, tilläggspension, pension enligt utländsk lagstiftning, avtals-
pension eller motsvarande ersättning följer kollektivavtal,som av
delpension eller arbetsskadeersättning eller motsvarande ersättning.

Bostadsstöd får räknas föregående underrättelseäven närutanom
avgift förhyra för hyreslägenhet eller bostadsrättslägenhet ändras,

stödberättigade medgettden har det.om
ändring bostadsstödet skall gälla från och med månadenEn av

efter månad varunder anledning till ändringden uppkommit. änd-En
ring bostadsstödet skall dock gälla från och med den månad underav
vilken de förhållanden har uppkommit föranleder ändringen,som

förhållandena hela den månaden.om avser
utbetalning bostadstillägg för förflutenVid tid till pensionär,av

make uppburit bostadstillägg för tid, skall bostadstilläg-vars samma
minskas på sådant det sammanlagda beloppet under den-sättget att

tid de bostadstillägg skulle ha lämnats beslutmotsvararna som om
båda ersättningama förelegat samtidigt.om

utreda till och46 § För storleken bostadsstöd fårrättenatt av
försäkringskassan förelägga den får eller har fått preliminärtsom

eller bostadstilläggstöd i tredje stycket lämna de4 § attsom avses
uppgifter har betydelse för prövningen stöd. sådantEttsom av
föreläggande får delges. föreläggandet inte följs, får försäkrings-Om
kassan dra in eller ned stödet.sätta

det uppenbart sökanden47 Om grund hushållets§ är att av
inkomst- eller fönnögenhetsförhållanden eller förhållan-något annat
de inte behöver det bostadsstöd kan beräknas enligt lag,dennasom
får försäkringskassan efter särskild utredning avslå ansökan, draen

eller ned stödet.sätta
Beslut enligt första stycket får fattas hinder vissutan attav

förmögenhetinkomst eller inte skall räknas i bostads-den
stödsgrundande inkomsten. Beslutet skall fattas socialförsäk-av
ringsnämnden.
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Återbetalning

Preliminärt och slutligt bostadsstöd

Försäkringskassan skall besluta48 § återbetalning enligt 41 §om
och återbetalning bostadsstöd i övrigt har lämnats fel-om av som
aktigt eller med för högt belopp. det finnsOm särskilda skäl för det,
får kassan efterge krav återbetalningpå helt eller delvis.

Vid utbetalning bostadsstöd eller ersättningen senare av annan
skall betalas allmän försäkringskassa till någon skallutsom av som

betala tillbaka stöd enligt första fårstycket kassan hålla inne ett
skäligt belopp i avräkning vadpå har lämnats för mycket.som

bostadsstödAnnat

49 § Har någon oriktiga uppgifter eller underlåtenhetgenom genom
fullgöra uppgifts- eller anmälningsskyldighet elleratt annaten
förorsakat bostadstillägg i tredje4 § stycket be-sätt att som avses

talats obehörigen eller med för högt belopp, eller har någon påut
obehörigen eller med för högt belopp fått sådant bostads-sättannat

tillägg och har han skäligen insett eller bort inse detta, skall åter-
betalning ske vad betalats för mycket, inte i särskiltutav som om
fall anledning föreligger helt eller delvis efterge återbetalnings-att
skyldigheten.

Har återbetalningsskyldighet ålagts någon enligt första stycket,
får vid utbetalning bostadstillägg eller ersättningsenare av annan

betalas allmän försäkringskassa skäligt belopp inne-ut ettsom av
hållas i avräkning vad betalats för mycket.utsom

Överklagande m. m.

50 § Bestämmelserna i kap.20 10--13 lagen 1962:381 om
allmän försäkring omprövning och ändring försäkringskassasom av
beslut överklagande försäkringskassas beslut och domstolssamt av
beslut skall tillämpas i ärenden bostadsstöd.om

Omprövning sådant beslut försäkringskassa harettav av en som
fattats tjänsteman i ärende skyldighet återbetala bo-ett attav en om
stadsstöd skall socialforsäkringsnämnden, det beloppgöras av om

betalats för mycket överstiger 10 basbeloppetut procentsom av
enligt 1 kap. 6 § lagen allmän försäkring.om

beslut iEtt ärende bostadsstöd skall gälla omedelbart,ett om om
inte något i beslutet.annat anges

51 § Om sökandens taxering ändras efter det slutligt bostadsstödatt
bestämts och ändringen innebär bostadsstödet skulle ha varitatt
högre eller lägre, skall slutligt bostadsstöd bestämmas,ett nytt om
sökanden begär det inom år från det beslutet taxerings-ett att om
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meddelades försäkringskassanändring eller frågan inomtarom upp
tid.samma

fråga slutligt bostadsstöd enligt denna paragraf fårEn nyttom
inte sedan två år har förflutit från den dag det slutligaäntas merupp
bostadsstödet bestämdes, inte taxeringsändringen motsvararom en
väsentlig höjning eller sänkning bostadsstödet.av

Övriga bestämmelser

Följande bestämmelser i lagen försäk-52 § 1962:381 allmänom
ring skall tillämpas bostadsstöd enligt denna lag:

kap. utbetalning till16 12 § om annan,
kap. Sammanträffande förmåner,17 l § om av
kap. tillsyn,18 2 § om

provisoriskt beslut,20 kap. 2 §a om
preskription20 kap. 5 § bidrag,om av
förbud utmätning och20 kap. 6 § överlåtelse bidrag,motom om av
uppgiftsskyldighet20 kap. 9 § för statliga och kommunalaom

myndigheter, arbetsgivare fl.m.

ÖvergångsbestämmelserIkraftträdande- och

lag träder i kraft den januari dåDenna l 1998, lagen 1993:737
bostadsbidrag och lagen 1994:308 bostadstillägg tillom om pen-

skallsionärer upphöra gälla.att
Bestämmelserna i2. lagen 1993:737 bostadsbidrag skallom

alltjämt tillämpas i fråga slutligt beslut för bostadsbidragom som
år 1997.avser

Bestämmelserna i lagen 1994:308 bostadstillägg till pensio-om
skall alltjämt tillämpas frågai bostadstilläggnärer om som avser

tiden före ikraftträdandet.
Under år 1998 får kommun med4. medel lämna komplette-en egna

bostadstilläggrande vad i 27 sådant bo-Förutöver som anges
stadstillägg gäller i övrigt vad i denna lag.som anges

kompletterande bostadstillägg enligtLämnas punkt skall minsk-4
ning enligt 29 § först det statliga bostadstillägget.göras
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Förslag till lag ändring i lagenom
underhållsstöd1996: 030l om

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1996:1030 underhålls-om om
stöd

dels och 26 skall ha följande lydelse,10, 25att
dels det skall införas paragraf, 26 följandeatt en ny a av

lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

10§
har sådan inkomst det uppenbartOm barnet Om barnetär atten

framkommer vid till- på grund inkomst- ellersinasom en av
lämpning 25-27 §§, skall förmögenhetsförhållanden ellerav un-

medderhållsstödet minskas något förhållande inteett annat
hälftenbelopp behöver det underhållsstödmotsvararsom av som

inkomsten. stället för den min- kan beräknas enligt lag,I denna
framräknat belopskning får försäkringskassan efter sär-av som

skalli 26 § andra stycket skild utredning avslå ansö-anges en
beloppet minskas med 48 000 kan, dra eller minska under-in
kronor. hållsstödel.

Beslutet skall fattas av
socialförsäkringsnämnden.

den bidragsskyldige enligtOm 23 § andra stycket har medgetts
avdrag med visst vid fullgörandebelopp sin återbetalnings-ett av
skyldighet, skall kommande underhållsstöd minskas med motsva-
rande belopp.

25§
bidragsskyldiges inkomst bidragsskyldiges inkomstDen Den

beräknas i enlighetenligt 24 § enligt 24 § beräknas i enlighet
med det fattade med det fattadesenaste taxe- senaste taxe-
ringsbeslutet enligt kap. ringsbeslutet enligt kap.4 2 § 4 2 §
taxeringslagen 1990:324 och taxeringslagen 1990:324 och
med utgångspunkt i med utgångspunkt i

inkomst tjänst enligt inkomst tjänst enligtav av
kommunalskattelagen34 § kommunalskattelagen34 §

1928:370, 1928:370,
intäkt kapital enligt § inkomst3 kapital enligtav av

lagen lagen1 1947:576 1947:576 statlig in-mom. om om
statlig inkomstskatt, och komstskattjusterad enligt tredje

stycket, och
inkomst näringsverk- inkomst näringsverk-av av

samhet enligt kommunal-25 § samhet enligt kommunal-25 §
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

skattelagen justerad enligt andra skattelagen justerad enligt andra
stycket. stycket.

Inkomsten näringsverk- Inkomsten näringsverk-av av
samhet skall skallsamhet ökas med belopp
ökas med belopp med vilket in- med vilket inkomst närings-av

komst näringsverksamhet har verksamhet har minskatsav genom
minskats avdrag för avdrag förgenom

underskott från tidigare underskott från tidigarea a be-
beskattningsår, skattningsår, och

utgift förb pension b utgift för pensionegen egen
intill halvt basbelopp enligt intill halvt basbelopp enligtett ett

lagen kap.1 kap. 6 § 1962:381 1 6 § lagen 1962:381om om
allmän försäkring, allmän försäkring.

till periodise- Inkomsten kapitalc skallavsättning av
ringsfond, ökas med belopp varmed in-

d ökning komst kapital har minskatsexpansionsme-av av
del, och med avdrag, därutom

minskas med belopp med vil- realisationsvinst har min--
ket inkomst näringsverksam- skats med realisationsförlustav
het har ökats uppkommen under beskattnings-genom

återföring till beskattning åreta
avdrag för till avdrag har enligtavsättning gjortsav pe- -

riodiseringsfond, och lagen 1993: 1469 uppskovs-om
b minskning avdrag vid byte bostad, ellerexpansions-av av

medel. avdrag har förgjorts nega--
räntefördelning.tiv

26 §
Till beloppen enligt skall25 § Till beloppen enligt skall25 §
läggas läggas

studiemedel formi studiemedel i formstu- stu-av av
diebidrag, diebidrag,

den del den delprocent procenten av av en av av
den bidragsskyldiges skatteplik- bidragsskyldigesden skatteplik-
tiga förmögenhet överstiger tiga förmögenhet överstigersom som
800 000 kronor. kronor, och800 000

femton den delprocent av
den bidragsskyldiges före-av

tagsförmögenhet enligt §26 a
kronor.50 000överstigersom

framräknadeDet sålunda beloppet skall minskas med kronor24 000
och därefter den inkomst skall ligga till grund Förutgör som
beräkningen återbetalningsskyldigheten.av
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Med företagsförmögenhet26 §a
förmögenhet i närings-menas

verksamhet, såsom tillgångar
och skulder enskild firma,i en-

få-kelt bolag, handelsbolag och
mansföretag punktisom avses

§till14 32anvisningarnaav
kommunalskattelagen 1928:370.

den bidragsskyldigesSom för-
mögenhet härvid värdetavses av

ellernäringsverksamheten frå-i
innehavdadelägare dega om

andelarnas eller aktiernas värde
företagets kapital beräk-egetav

enligt balansräkningen vidnat
räkenskapsårdet utgår när-som

det återbetal-före årmast som
ningsskyldigheten Har nä-avser.
ringsverksamheten avslutatsinte
med årsbokslut beräknas förmö-
genheten skillnaden mellansom
tillgångarna och skulderna en-

de värden skallligt isom anges
självdeklaration till ledning för
den beslutade inkomst-senast

enligt taxeringslagen.taxeringen
sådanaSaknas uppgifter om

förmögenhet grundpå attav
skyldighet lämna sådanaatt
uppgifter vid inkomsttaxeringen

förelegat eller på grundinte av
andra omständigheter, får för-
säkringskassan värdetuppskatta

företagsförmögenheten medav
ledning de uppgifter kanav som

från den bidragsskyl-inhämtas
ellerdige på sätt.annat

stycketlag träder i kraft såvitt och förstaDenna 10 § 25 § 2avser
den ljanuari och i övrigt1998 den ljanuari 1999.
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ändring i lagenFörslag till lag 1994:3093 om
dåhustrutillägg i vissa fall make uppbärom

folkpension

föreskrivs i fråga lagen hustrutilläggHärigenom 1994:309om om
och skall ha följande lydelse.43att

lydelse Föreslagen lydelseNuvarande
.

3§
Hustrutillägg minskas medHustrutillägg minskas med 60 60

beräk- årsinkomsten beräk-årsinkomsten procentprocent av av
enligt lagen nad enligt lagennad § 1994:308 5 § 1994:3085
bostadstillägg till pensio- bostadstillägg till pensio-om om

dess lydelse intill utgång-inärernärer.
år 1997.en av

föreliggerföreligger till såväl Om till såvälOm rätträtt
hustrutillägg bostadstillägg hustrutillägg bostadstilläggsomsom
till pensionärer skall grund till pensionärer skall grundav av
årsinkomsten först det utgående årsinkomsten först det utgående
bostadstillägget minskas enligt bostadstillägget minskas enligt

lagen bostadstillägg till lagen bostadstillägg till6 § 6 §om om
pensionärer och därefter hustru- pensionärer dess lydelse intilli
tillägget. utgången år 1997 och däref-av

hustrutillägget.ter

hustrutillägg med tillämpning andra stycket skallOm §av
med viss andel oavkortat sådant tillägg, minskningskallutges av

med hänsyn till årsinkomst beräknas oavkortat hustrutilläggett
och andelsberäkningen enligt andra stycket först det2 § göras

efterbelopp framkommer denna minskning.som

4§
Bestämmelser finns i Bestämmelserna i och3 § 3 8-15som

lagen bostads-och lagen 1994:308 1994:3088-15 om
bostadstillägg till pensionä- tillägg till pensionärer dessiom

skall lydelse intilltillämpas utgången årmotsvaran-rer av
de i fråga hustrutillägg. skall tillämpas1997sätt motsva-om

rande i fråga hustrutill-sätt om
lägg.

lag träder i kraft januariDenna den 1998.l
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Förslag till lag4 ändring i lagenom

1962:381 allmän försäkringom

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1962:381 allmänom om
försäkring punkt och18 punkt i övergångsbestämmelsema20 tillatt
lagen 1988:881 ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.om

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

18. Folkpension i form änke- Folkpension18. i form änke-av av
pension skall minskas med 30 pension skall minskas med 30

årsinkomsten beräk- den pensionsberätti-procent procentav av
nad enligt §§5,5 och b lagen5 gades inkomst beräknada egen
1994:308 bostadstillägg till §enligt lagen7 1997:000om om

bostadsstöd ochpensionärer. med tillägg för
förmögenhet enligt och8egen

§§ lag10 medsamtsamma av-
drag för inkomster enligtegna

§§30-32 lag.samma
Om föreligger till såväl Om föreliggerrätt till såvälrätt

folkpension i form änkepen- folkpension i form änkepen-av av
sion bostadstillägg till sion bostadstillägg tillsom pen- som pen-
sionärer skall folkpensionen sionärer skall folkpensionen
minskas grund årsinkoms- minskas på grund inkomstenav av

först efter minskning bo- först efter minskning bostads-ten av av
stadstillägget enligt § lagen6 tillägget enligt § lagen29om om
bostadstillägg till bostadsstöd.pensionärer. Folkpensionen skall
Folkpensionen skall minskas minskas med 30 detprocent av
med 30 det belopp belopp med vilket inkomstenprocent av
med vilket årsinkomsten överstiger den inkomst vid vil-över-
stiger den årsinkomst vid vilken ken bostadstillägg inte längre
bostadstillägg inte längre Vid beräkning den in-utges. utges. av
Vid beräkning den årsinkomst komst vid vilken bostadstilläggav
vid vilken bostadstillägg inte inte längre skall § lagen28utges
längre skall § lagen bostadsstöd4 inte tillämpas.utges a om om
bostadstillägg till pensionärer
inte tillämpas.

Föreligger inte till bos- Föreligger inte till bo-rätt rätt
tadstillägg till pensionärer på stadstillägg till pensionärer
grund pensionstagaren inte grund pensionstagaren inteatt attav av

bosatt i Sverige, skall bosattär i Sverige, skallärsom som
årsinkomst endast räknas sådan inkomst endast räknas sådan in-
inkomst tilläggs- komst tilläggspen-utgörs utgörssom av som av
pension, pension enligt utländsk sion, pension enligt utländsk
lagstiftning, tjänstepension eller lagstiftning, tjänstepension eller
motsvarande ersättning föl- motsvarande ersättning föl-som som



SOU 1997:85 Bilaga 4 331

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

jer kollektivavtal arbets- jer kollektivavtal arbets-samt samtav av
skadeersättning eller skadeersättning ellermotsvaran- motsvaran-
de ersättning. de ersättning.

änkepension enligt be-Om Om änkepension enligt be-
stämmelsema i kap. skall5 stämmelserna i kap. skall5utges utges
med viss andel oavkortad med viss andel oavkortad så-av av
sådan pension, skall minskning- dan pension, skall minskningen

med hänsyn till årsinkomsten med hänsyn till inkomsten beräk-en
beräknas på oavkortad pension på oavkortad pension ochnas
och andelsberäkningen först andelsberäkningen förstgöras göras

det belopp framkommer det belopp framkommer ef-som som
efter denna minskning. denna minskning.ter

Bestämmelserna och20. i 9 20. Bestämmelserna bostads-om
§§11 lagen 1994:308 bo- stöd form bostadstillägg tilliom av

stadstillägg till skall 35 och §§ lagenpensionärer pensionärer 45i
gälla frågapå motsvarande i 1997:000 bostadsstöd skallsätt om

folkpension i form änke- gälla på motsvarande frågaisättom av
pension. folkpension i form änke-om av

pension.

lag träder i kraftDenna den januaril 1998.
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iFörslag till lag ändring5 om

kommunalskattelagen 1928 703:

föreskrivs punkt anvisningarna till 48 kommu-Härigenom 1 §att av
skall ha följande lydelse.nalskattelagen 1928:370

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

Anvisningar
till 48 §

och denna anvisningspunktVid tillämpningen 48 § 4av mom.
följande. folkpension räknas inte barnpension elleriakttas Som

obetydligvårdbidrag. Folkpension skall inte delutgöraanses en av
tillden skattskyldiges inkomst, den uppgått minst 6 000 kronorom

sammanräknade inkomsten.eller minst femtedel den Somaven
folkpension behandlas tilläggspension i den mån den enligtäven

pensionstillskott föranlett avräkninglagen 1969:205 om av pen-
Ålders-, förtids- eller efterlevandepension, betalassionstillskott. som

utländsk lagstiftning social trygghet och utgår enligtenligtut om
förgrunder jämförbara med vad gäller folkpension, skallärsom som

behandlas folkpension skattskyldighet för utbetalningensom om
föreligger Sverige. folkpensioni Har enligt bestämmelserna i

kap. 2 lagen 1962:381 allmän försäkring samordnats med17 § om
yrkesskadelivränta eller i nämnda lagrum angiven livräntaannan
skall vid tillämpning första, andra respektive tredje stycket förstaav

bmeningen det särskilda grundavdraget beräknas med ledning av
den folkpension skulle ha utgått sådan samordning intesom om
skett.

gift skattskyldig detFör uppgår särskilda grundavdraget till 134,0
basbeloppet enligt kap. lagen allmän försäkring,1 6 §procent av om

minskat enligt tredje stycket lagrum. övriga skattskyl-Församma
diga uppgår avdraget till 151,5 sistnämnda belopp.procent av
Avdrag med 151,5 sistnämnda belopp tillkommer ocksåprocent av
gift skattskyldig, under del beskattningsåretnågon uppburitsom av
folkpension tillkommer ogift.som

särskilda grundavdraget fårDet dock inte överstiga
för skattskyldig vid utgången före beskattningsåreta åretsom av

och beskattningsåretutgången uppbar folkpension undersamtav
hela beskattningsåret bott i Sverige: uppburen sådansumman av
pension fjärdeenligt stycket reducerar det särskilda grundav-som
draget samt

b för skattskyldig inte i eller under beskatt-som avses a som
ningsåret uppburit folkpension i form förtidspension, fjärde-treav
dels, halv fjärdedelseller ålderspension enligt lagen allmänen om
försäkring eller avlidit: uppburen folkpension och pensionstill-som
skott uppburits enligt 2 § eller lagen2 § pensionstillskott.som a om
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Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

i första stycketskattskyldig har livränta sistaFör som avsessom
i stället för bestämmelsen i föregående meningmeningen tillämpas

till fördel förbestämmelsen i föregående meningen b det äroma
skattskyldige.den

särskilda grundavdragetsärskilda grundavdraget DetDet
med den reduceras med denreduceras 65 65procent procentav av

uppburen pension del uppburen pensiondel som av somav
överstiger det för den skattskyl- överstiger det för den skattskyl-

enligtdige enligt andra stycket gällan- dige andra stycket gällan-
avdragsbeloppet. dende avdragsbeloppet. Pension de För som

grund vid sidan folkpension formutgår på isom av annan av
förtidspension livrän-pensionsförsäkring tjänste- uppburitän av

från enligt kap.pensionsförsäkring eller lagen 1976:3804ta
arbetsskadeförsäkring beräk-pensionssparkonto reducerar om

det särskilda grund- reduceringen med hänsyndock inte nas
till vad uppbu-avdraget. summan av som

och sådan livränta.rits pensioni
Pension utgår grundsom av

pensionsförsäkring änannan
tjänstepensionsförsäkring eller
från pensionssparkonto reduce-

dock inte det särskilda grund-rar
avdragetu

den vid utgången året fore beskattningsåret inteFör som av
uppbar folkpension reduceras det särskilda grundavdraget i stället
med den del taxerad inkomst överstiger det för65 procent av somav
den skattskyldige enligt andra stycket gällande avdragsbeloppet.

vad i det föregående reducering föreliggerOavsett sagtssom om
tillalltid särskilt grundavdrag med så belopp denrätt stort som

skattskyldige skulle ha fått i gmndavdrag enligt eller48 2 3§ mom.
bestämmelser i stället hade tillämpats.dessaom

träderlag i kraft den januari 1998 och tillämpas förstaDenna l
gången vid års taxering.1999
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Författningskommentar

Förslaget till lag bostadsstödl om

1§
vilka huvudformer bostadsstöd kan lämnas.Bestämmelsen ianger

2 §
i allt väsentligt § lagen 1993:737Paragrafen lmotsvarar om

bostadsbidrag BoL.

3 §
for bostadstillägg till pensionär skall lämnasförutsättningEn äratt

i Sverige. framgick tidigare §pensionären bor Detta l BTP.att av
paragrafen formermeningen i den Föreslagna i vilkaAndra anger

pensionärer kan enligt lagen.bostadstillägg till utgå

4 §
första och andra styckena, i förhållan-Bestämmelserna i ärsom nya

i i allt väsentligt Andrade till reglerna BTPL, l § BoL.motsvarar a
för bostadstillägg till pensionärer principenstycket markerar den nya

kändbostadsstödet fastställs först inkomsten slutligt ochnär äratt
dessförinnan preliminärt.betalatsdet stöd ärutatt som

stycket och har kommenterats iBestämmelserna i tredje är nya
tidsperiod skall inkomsterna beräknas.vilken Avavsnitt 3.1 För

imeningen följer de särskilda reglerna 39, 40tredje stycket andra att
preli-beräkning, utbetalning och återbetalningoch 48 avom

tillämpas vid enkeltslutligt bostadsstöd inte skallminärt och ett
bestämmelserna i och då skall tillämpas.förfarande 42 49utan att

5§
Bestämmelsen §2 BoL.motsvarar
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6 §
Bestämmelsen vad bostadsbidraget 3 § BoL. Förmotsvarar avser en
pensionär berättigad till bostadstillägg innebär paragrafen iärsom
förhållande till bestämmelserna i utvidgningBTPL den kretsen av

inkomster påverkar tillägget. sammanboendebegreppSammavars
gäller enligt skall tillämpasBoL för bostadstillägg. Bestäm-som nu

melsen har kommenterats i avsnitt 3.2 inkomster skallVems
beaktas.

§7
Bestämmelsen vilka inkomster ingår i bostadsstödsgrun-anger som
dande inkomst och påverkar storleken bostadsbidrag och bostads-av
tillägg. bostadstilläggFör dock kompletterande bestämmelser iges
30-32 och för särskilt bostadstillägg i 33

andra och tredjeFörsta, styckena i huvudsak denmotsvarar nu-
varande lydelsen 4 § BoL med iakttagande dels de ändringarav av

beslutats riksdagen prop. l995/96:227, bet. l 996/97:SkU3,som av
rskr. 1996/97:66 i fråga sjömansinkomster, dels de föreslåsom som
i 1996/972150 i fråga statliga räntebidrag för bostadsända-prop. om
mål. utredningen föreslagnaAv ändringar vilka korrigeringaravser

skallBGI för den har inkomst näringsverksam-görasav som som av
het och har kommenterats i avsnitt Näringsidkarens3.4 inkomster.
Fjärde stycket saknar motsvarighet i Förslaget i dennaBoL. del har
kommenterats i avsnitt 4.4 Det särskilda bidraget i bostadsbidraget.

3 §
Paragrafen vilken förmögenhet skall beaktas vid bo-anger som
stadsstöd.

ochFörsta andra styckena i huvudsak nuvarandemotsvarar
lydelse första5 § stycket första och tredje meningen, medBoLav
iakttagande de ändringar föranleds den riksdagen denav som av av
29 maj 1997 beslutade förmögenhetsskattelagstiftningennya
bet. 1996/97:SkU20, rskr. 1996/972252. Bestämmelserna i tredje
stycket och hur förmögenhet i näringsverksamhetär nya anger
företagsförmögenhet skall beaktas. harDe kommenterats i avsnitt
3.4 Näringsidkares inkomster och avsnitt 3.6 Förmögenhet.

9 §
Första stycket, andra stycket första meningen och tredje stycket

i huvudsak § första5 stycket andra meningenmotsvarar och fjärde
meningen § andra5 stycket BoL.samt
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denmeningen och innebärstycket andraAndra är att sam-ny
så storlekenförmögenheten skall beräknas påmanlagda sätt att av

statligtidigare anknuten till lagenförmögenhet,privat omsom var
beräknas för sig. värdetenligt skall Omförmögenhetsskatt 5 § BoL,

sådan förmögenhet skallöverstiger skuldernatillgångarna avav
företagsförmögenhet.med överskottläggasöverskottet avsamman

för-dessa olika slagunderskott någoninnebärDet att avavav
skallförmögenhetminska värdetmögenhet inte tillåts somav annan

förmögenhet i sig skallöverskott varjeendastbeaktas, utan att av
sammanlagda förmögen-beräkningen denunderlag förutgöra av
positiv nettoförmögenhetexempelvis privathushålletheten. Har en

negativföretagsförmögenhethushållsmedlemoch någon ärsomen
privata förmögenhethushållets sammanlagdaendastkommer att

bostadsstödsgrundande inkomsten.storleken denpåverka av

10 §
skall för dentillägg för förmögenhetBestämmelsen hur görasanger

i huvudsak medbostadstillägg. 9 §söker Den överensstämmersom
skiljer sig från den vid bostadsbidrag.fönnögenhetsgränsen Enmen

tillägg skall ocksåskillnad här9 § görasär attattmot angesannan
samband med reglernamake/maka. harför sökandes Detta om

fråga bostadsbidrag ansökanansökan i § i35 attanger ensom om
skall vilket för bostadstil-makars bostad vara gemensam,som avser

bostadstilläggsberät-gäller båda makarna tillhör denlägg endast om
barns ochtigade Bestämmelsen innebärkretsen. ävenatt samman-

bostadstilläggets storlek.förmögenhet kommer påverkaboendes att
skall beaktas.avsnitt inkomsterkommenterats i 3.2 VemsDetta har

11 §
bestämmel-bostadstilläggBestämmelsen § BoL. För7 ärmotsvarar
kommerbarns inkomst kapitaloch innebär även attatt avsen ny

har kommenterats i avsnittstorlek.bostadstilläggets Dettapåverka
skall beaktas.inkomster3.2 Vems

12 §
den nuvarande bestämmelsen i 8 § BoL.Bestämmelsen motsvarar

§§13-19
Bestämmelserna 9-15 BoL.motsvarar
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20 §
Bestämmelsen 15 § BoL med iakttagande denmotsvarar a av
ändring föreslås i 1996/97: 150.som prop.

21-23 §§
Bestämmelserna 16-17 BoL.motsvarar a

24 §
Bestämmelsen i allt väsentligt §1 BTPL. bo-Kravetmotsvarar
sättning i Sverige har flyttats till Någon3 saklig ändring inteär
avsedd.

25 §
Bestämmelsen i allt väsentligt 2 § BTPL. ändringEn harmotsvarar
gjorts för förtydliga bostadstillägget skall bidra till pensionä-att att

andel bostadskostnaden han/hon delar bostad med någonnärrens av
Ändringen har kommenterats i avsnitt 4.2 Pensionärens delannan.

bostadskostnaden.av

26 §
Bestämmelsen och hur storleken bostadstilläggetär ny anger av
bestäms. Andra och tredje meningarna sjunde5 § stycketmotsvarar
första meningen och åttonde stycket BTPL.

27-28 §§
Bestämmelserna 4 och 4a BTPL.motsvarar

29 §
Bestämmelsen allti väsentligt 6 första§ stycket BTPL.motsvarar
Den hur den pensionsberättigades beräknade inkomsteranger re-
ducerar det högsta möjliga bostadstillägg kan komma i frågasom
efter övriga regler bostadstilläggets storlek beaktats.att om

30 §
Bestämmelsen Den vilka inkomsterär svensk pensionny. anger av

inte skall påverka bostadstilläggets storlek och därför får drassom
från den bostadsstödsgrundande inkomsten. Första stycket punktav

1 och har2 sin motsvarighet i § andra5 stycket punkt och2 3 BTPL.
Särregeln i andra stycket för dem uppbär partiell förtidspensionsom
har sin motsvarighet i femte5 § stycket BTPL.
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31 §
intevilka inkomster utländsk pensionBestämmelsen somanger av

därför får från denbostadstilläggets storlek och drasskall påverka av
Regeln har sin motsvarighet ibostadsstödsgrundande inkomsten.

5 § BTPL.a

32 §
särskilda regler gäller för denBestämmelsen de somsomanger

motsvarighet i bBestämmelsen har sin §uppbär änkepension. 5
BTPL.

33 §
allt väsentligt Endast andraBestämmelsen i 7 § BTPL.motsvarar

fått lydelse, någon avseddstycket punkt har5 utan annanen annan
saklig den följer förändrat inkomstbegrepp vidändring än ettsom av

bostadstillägg.beräkning av

§34
Bestämmelsen § Bestämmelser ansökan18 BoL.motsvarar om om
bostadstillägg finns i den nuvarande § vilken bl.a. kom-11 BTPL,
pletteras bestämmelser i kungörelsen 1962:394 med vissa be-av

rörande ansökanstämmelser pension enligt lagen allmänom om
försäkring, och Riksförsäkringsverkets föreskrifter RFFSm.m.

ansökan pension. fråga1977:3 Någon ändring i vilkenom om om
försäkringskassa skall handlägga bostadstillägg fortsättningsvissom

inte avsedd med den föreslagna bestämmelsen.är

35 §
och andra styckena fjärde stycket första meningenFörsta samt mot-

Bestämmelsen innebär19 § BoL. i tredje stycket ochär attsvarar ny
ansökan bostadstillägg i likhet med vad gäller i frågaom som om
bostadsbidrag huvudregel skall densom vara gemensam avserom
makars bostad. Eftersom bostadstillägg pensionsförmån,är görsen
dock den begränsningen sådan ansökan endast skallatt en vara

för makar båda tillhör den krets kan komma igemensam som som
fråga för bostadstillägg. Bestämmelser ansökan bostads-om om
tillägg finns i nuvarande Fjärde stycket andra meningen11 § BTPL.
har sin motsvarighet-i första stycket tredje11 § meningen BTPL.
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36 §
Bestämmelsen 20 § BoL.motsvarar

37 §
Bestämmelsen 20 § ochBoL 12 § BTPL.motsvarar a

38 §
Bestämmelsen från vilken tidpunkt bostadsstöd kan komma attanger
lämnas och för hur lång tid sådant kan utgå ansökan. Närutan en ny

ansökan bostadsstöd bifalls, innebär det preliminärt bo-atten om
stadsstöd kommer för period högst tolv månader. Föratt utges en om
tid därefter krävs ansökan. Bestämmelsen imotsvararen ny
huvudsak 21 § BoL. fråga hurI långt tid tillbaka i tiden bostads-om
stöd får lämnas särrregel för bostadstillägg till pensionärerges en

anknyter till vad allmänt gäller pensionsformåner ochsom som om
har sin motsvarighet i andra11 § stycket BTPL.som

39 §
Bestämmelsen i huvudsak 21 § BoL. Särregler förmotsvarar a ges
bostadstillägg och särskilt bostadstillägg och 6 §motsvaras av
BTPL. Storleken det minsta belopp utbetalas bostads-av som som
tillägg har dock ändrats. harDetta kommenterats i avsnitt 3.1 För
vilken tidsperiod skall inkomsterna beräknas.

40-41 §§
Bestämmelserna har sin motsvarighet i 21 b och 22 BoL.

42 §
Bestämmelsen och hur sådant bostadstilläggär ettny anger som

i 4 § tredje stycket, dvs. sådant bostadstillägg inte skallavses som
preliminärt, beräknas och betalas ut.vara

43 §
Bestämmelsen har sin motsvarighet i 23 § BoL. Paragrafen kom-
pletteras hänvisningen i 52 § till kap.16 12 § AFL utbe-genom om
talning till fråga bostadstillägg,när vilket förär närvaran-annan om
de gäller enligt §15 BTPL.
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§44
finns förLiknande bestämmelserstycket 24 § BoL.Första motsvarar

denAndra stycket innebärstycketnärvarande i första BTPL.8 § att
förfarande följerdet förenkladebostadstillägg enligtfår avsomsom

förhållandeskyldig anmäla någotstyckettredje4 § närär att som
förhållandestorlek har ändrats.för bostadstilläggets Ibetydelsehar

anmäl-det bl.a.i innebärbestämmelse BTPLtill nuvarande att
väsentligtdet inte frågaföreliggerningsskyldighet äräven om enom

stycketandraTredje stycket 8 §ekonomi.förbättrad motsvarar
BTPL.

45 §
tredje, fjärdemotsvarighet i Andra,har sin 25 § BoL.stycketFörsta

motsvarighet i 9 § BTPL.styckena har sinoch femte

46 §
motsvarighet i 26 §Bestämmelsen har sin BoL.

§47
motsvarighet iNågon BTPLBestämmelsen 27 § BoL.motsvarar
i avsnitt General-Bestämmelsen har kommenterats 3.8finns inte.

klausul.

48 §
Bestämmelsen 28 § BoL.motsvarar

49 §
återbetalning bostadstilläggBestämmelserna reglerar som avsesav

prelimi-bostadstillägg inte skalli tredje stycket dvs.4 § varasom
nuvarandeBestämmelserna 13 § BTPL.närt. motsvarar

50 §
ochmotsvarighet i förstaoch andra styckena har sin 29 §Första

i Tredje stycketandra styckena BoL 14 § BTPL. motsvarassamt av
styckettredje BoL.29 §

51 §
Bestämmelsen 29 § BoL.motsvaras av a
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52 §
Bestämmelsen i huvudsak med bestämmelsernaöverensstämmer i
30 § ochBoL 15 § BTPL. Hänvisningen till kap.16 12 återfinns§
i dag endast i BTPL.

ÖvergångsbestämmelserIkraftträdande- och

föreslagnaDen lagen föreslås träda i kraft den januari1 1998. Med
hänsyn till bostadsbidragen preliminära och skall slutligtäratt
fastställas i efterhand skall äldre bestämmelser inkomstunderlagom
gälla för bostadsbidrag beviljats före ikraftträdandet.som

2 Förslaget till lag ändring i lagenom

1996: 1030 underhållsstödom

10 §
Ändringsför-Förslaget har kommenterats i kapitel 5 Underhållsstöd.

slaget innebär den regelmässiga inkomstprövningen underhåll-att av
stöd barnets inkomster slopas. ställetI möjlighet beaktamot attges
barns inkomster med tillämpning den föreslagna regeln. Enligtav
den får försäkringskassan efter särskild utredning avslå ansökan,en
dra in eller minska underhållsstödet i de fall det uppenbartär att
barnet grund sina inkomst- eller förmögenhetsförhållandenav
eller något förhållande inte behöver det underhållstöd kanannat som
beräknas enligt lagen. Vid tillämpningen regeln kan gällandeav nu
inkomstgränser tjäna vägledning. Enligt andra stycketm.m. som
skall beslut med stöd regeln fattas socialförsäkringsnämnd.av av

25 §
Förslaget har kommenterats i avsnitt Behov5.3 administrativaav

överväganden.förändringar och 5.4 Förslaget till ändring andraav
stycket punkt och införandet2 tredje stycke innebärett attav man
vid beräkning den bidragsskyldiges inkomster kapital skallav av
beakta vissa avdrag under inkomstslaget kapital enligt lagen
1947:576 statlig inkomstskatt. Således skall liksom vid in-om
komstprövningen bostadsbidrag hänsyn till kvittningsbaratasav
realisationsförluster, uppskovsavdrag vid byte bostad och negativav
räntefördelning. föreslagnaDen förändringen innebär i övrigt att
justering inkomst näringsverksamhet för de inkomsthöjandeav av
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eller inkomstssänkande följderna skattereglerna periodise-av om
och expansionsmedelringsfonder bort. Därigenom blir bestäm-tas

samordnade med bostadsbidragsreglerna.melserna

26 §
Överväganden.har kommenterats i avsnitt paragrafenFörslaget 5.4 l

föreslås punkt bli införd. innebär femton3 Det att procenten ny av
del den bidragsskyldiges företagsfönnögenhetden överstigerav som

skall läggas till den bidragsskyldiges50 000 kr inkomstunderlag vid
återbetalningsbelopp.beräkning Då sådan förmögenhetav som

huvudregel inte skattepliktig enligt fönnögenhetskattelagstiftning-är
hänvisning till föreslagnaden avsedd26 § är atten ges en nya a som

definiera vad enligt lagen skall företags-nämnare utgörasom anses
förmögenhet.

26 §a
Överväganden.kommenteratsFörslaget har i avsnitt 5 paragrafenl

vad skall företagsförmögenhet och hur denutgöraanges som anses
skall beräknas. Innebörden företagsförmögenhet för enskildaär att
näringsidkare och eller delägare fåmansaktiebolagi m.fl. skallägare
beräknas och läggas till inkomsten. Utgångspunkten för förmögen-
hetsberäkningen skall värdet vid utgången året före detvara av som
återbetalningsskyldigheten huvudregelSom skall förmögen-avser.
heten beräknas med stöd balansräkning. paragrafenI vidareav anges
hur fönnögenhen skall beräknas verksamheten inte avslutas medom
årsbokslut. Avsikten förmögenhetsvärdena skall inhämtasär att
maskinellt från skattemyndigheterna och grundas uppgifter som
lämnats sambandi med den beslutade inkomsttaxeringen.senast

omständigheternaOm sådana erforderliga uppgifter saknas,är att
exempelvis på grund sådana inte lämnats i samband medattav
taxeringen, får försäkringskassan uppskatta värdet förmögenhetenav
med ledning de uppgifter kan inhämtas från den bidragsskyl-av som
dige eller på sätt.annat

ÖvergångsbestämmelserIkraftträdande- och

föreslagna ändringarnaDe skall såvitt och första10 § 25 §avser
stycket träda2 i kraft den januaril och i1998 övrigt den januaril
1999. innebär underhållsstödDet fr.o.m. den januaril 1998 inteatt
skall minskas på grund barnet har inkomster i de fallatt änannatav
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Ävenföljer föreslagnaden lydelsen 10 föränd-som av nya av
ringen skall gälla beträffande beaktande bidragsskyldigssom av en
inkomster kapital enligt första25 § stycket punkt skall träda i2av
kraft samtidigt. administrativaAv skäl i avsnitt 5.4som anges
överväganden föreslås de bestämmelserna justeringnya om av
näringsidkares inkomster och beaktande företagsförmögenhet fåav
verkan först fr.0.m. år 1999.

Förslaget till lag3 ändring i lagenom

hustrutillägg1994:309 i vissa fallom
då make uppbär folkpension

3 4 §§och
Förslaget har kommenterats i avsnitt 6.2 Hustrutillägg. utred-Då
ningen föreslår lagen 1994:308 bostadstillägg upphävsatt om
fr.0.m. den januari1 1998 innebär förslaget till lydelsernanya av
paragrafema de nuvarande hänvisningama till skallBTPLatt avse
bestämmelserna i dess lydelse intill utgången år 1997.av

Förslaget till lag4 ändring i lagenom

1962:381 allmän försäkringom

punkt 18.
Änkepension.Förslaget har kommenterats i avsnitt 6.1 Förslaget

innebär inkomstprövningen i princip skall ske oförändrat vadatt mot
gäller idag. Hänvisningama i den nuvarande bestämmelsensom

till den lag bostadsstöd vi föreslår skall ersättaanpassas om som
änka medBTPL. När änkepension söker bostadstillägg kommeren

hon få sitt inkomstunderlag fastställt enligt den lag bostads-att om
stöd vi föreslår. Enligt den lagen beaktas både sammanboendessom
och barns inkomster. Vid inkomstprövningen änkepensionenav som
sådan skall endast änkans inkomster beaktas.egna

punkt 20.
nuvarande hänvisningamaDe till lagen bostadstilläggom anpassas

till motsvarande bestämmelser i den lag bostadsstöd viom som
föreslår.
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