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statsrådet Maj-IngerTill Klingvall

beslut den 13 juli 1995 bestämdeGenom regeringen särskildatt ut-en
tillkallas förredare skulle begreppet försäkradgöra översynatt en av

socialförsäkringen, Efterinom regeringens bemyndigandem.m.
statsrådetförordnade Anna Hedborg den 21 september 1995 kammar-

rättslagmannen Lars-Göran särskild fr.0.m.Hessmark utredaresom
månad.den 11 samma

sakkunniga har förordnats:Som
avdelningschefen Bjarne Almström, Riksförsäkringsverket,

Ingrid Finansdepartementet,kammarrättsassessorn Engquist,
Karin Frick, Finansdepartementet,hovrättsassessom
Gösta Ihrfelt,hovrättsassessom Arbetsmarknadsdepartementet,

enhetschefen Birgitta Norin, Riksförsäkringsverket,
Håkandepartementsrådet Martin Rahm, Socialdepartementet,

kanslirådet Kjell Rempler, Socialdepartementet,
Sibbmark,departementsrådet Bengt Socialdepartementet, och

avdelningsdirektören Yvonne Svenström, Riksskatteverket.
varit jur.Sekreterare har kand. Stefan hovrättsassessomHärmä,

Ekdahl och karnmarrättsassessornNils Peder Liljeqvist fr.0.m.Petter
den april 1997 den 31 januari 1998.1 t.o.m.

Utredningen har antagit Utredningen S 1995:08namnet om
personkretssocialförsäkringens dir. 1995:106 och 1996:27.

har i aprilUtredningen 1997 överlämnat huvudbetänkandet
SOU 1997:72 En lag socialförsäkringar.om

Utredningen överlänmar härmed slutbetänkandet Socialavgiftslagen
betänkandet föreslåsSOU 1998:67. I lagen 1981:691att om

socialavgifter socialavgiftslag. Därutöver lämnasersätts av en ny
förslag särskilt förfarande förbl.a. uppbörd de avgifterettom somav
Sverige har enligt internationellaEG-rätten eller i andrarätt att ta ut
förhållanden.

Betänkandet skrivet i vi-form, eftersom de sakkunniga instämmerär
i de förslag lämnas.som

Utredningens arbete härmed avslutat.är

Jönköping i april 1998

Lars-Göran Hessmark

/Stefan Härmä
Nils Petter Ekdahl
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Sammanfattning

En socialavgiftslagny

Utredningen Socialförsäkringens personkrets föreslår i dettaom
betänkande den nuvarande lagen 1981:691 socialavgifteratt om
SAL med socialavgiftslagersätts NSAL. Samtidigt föreslåsen ny
ändringar i 1994:1744lagen allmän pensionsavgift APL ochom
flera andra författningar.

föranleddaFörslagen delsär lagteknisk SALöversynav en av som
vi har gjort, dels konsekvenser i avgiftshänseende följer EG-som av

och internationellrätt social trygghet.rätt Vi har ävenannan om
beaktat förslag vi lagt fram i vårt huvudbetänkande SOUsom
1997:72 socialförsäkringar.En lag om

Uppdraget

Vi skall enligt våra utredningsdirektiv degöra regleröversynen av
för betalninggäller socialavgifter och allmänna egenavgiftersom av

allmän pensionsavgift.numera Vi skall beakta de konsekvenser som
följer EG-rätt social trygghet anställda, egenföretagare ellernärav om

Översynenfamiljemedlemmarderas flyttar inom gemenskapen. skall
också avgiftsfrågor i förhållande till områden utanför EU ochavse
EES. Mera allmänt har vi i uppdrag tekniskgöra översynatt en av

ÖversynenSAL. skall syfta till avgiftslagstiftningen bliratt mer
fristående från lagen 1962:381 allmän försäkring AFL. Detom
skall på lättillgängligt gå utläsasätt skyldigett äratt attvem som

socialavgifterbetala och för vilka slags ersättningar sådana avgifter
skall betalas. Vidare skall vi beakta intresset underlagen förattav
skatt och avgifter blir så lika möjligt.som

Vårt uppdrag består således två huvuddelar. Den ärav ena av mer
formell karaktär och innefattar teknisk avgiftslagstift-översynen av
ningen. andra delenDen materielltär slag och innebär vi skallattav
lämna lagförslag det möjligtgör de socialförsäkringsav-att ta utsom
gifter Sverige har med stöd EG-rättenrätt eller inter-att ta utsom av
nationella avtal social trygghet.om
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Avgiftsgrtmdande ersättningar

Den i dag gällande huvudprincipen för socialförsäkringsav-uttag av
gifter socialavgifter och allmän pensionsavgift alla skatteplik-är att
tiga förvärvsinkomster till sin fönnånsgrundande,är dvs.natursom
kan ligga till förgrund beräkning bl.a. pensionsgrundande ochav
sjukpenninggrundande inkomst enligt AFL, skall föremål förvara

avgifter. Flera skäl talar för koppling mellan försäk-uttag attav en
ringstillhörighet och socialförsäkringsavgifter bör finnasuttag ävenav
i avgiftslagstiftning.en ny

vårtVi har i huvudbetänkande föreslagit dels vissaatt gemensamma
bestämmelser för socialförsäkringen skall samlas i socialförsäk-en ny
ringslag SofL, dels socialförsäkringssystemet skall indelas i tvåatt
huvudgrenar, bosättningsbaserad och arbetsbaserad del. Enligten en
SofL skall alla arbetar i Sverige omfattade det arbetsbase-som vara av
rade socialförsäkringsskyddet, bosättning och medborgarskap.oavsett

socialförsäkringsavgifterDe i dag finansierar främsttas utsom
sådana förmåner oftast ersättningar för inkomstförluster kansom- -
hänföras till föreslagnaden arbetsbaserade delen försäkringen. Detav
framstår därför naturligt ersättning för arbete, medförattsom attsom
inkomsttagaren skall omfattas den arbetsbaserade delenav av
socialförsäkringen, också skall föremål för avgifter. Denuttagvara av
grundläggande principen bör således socialförsäkringsavgifterattvara
skall ersättning fysisk får för arbetet Sverige.tas ut som en person
Vi föreslår därför socialavgifter arbetsgivaravgifter elleratt -
egenavgifter och allmän pensionsavgift normalt skall beräknas på den-
försäkrades ersättning för arbete i Sverige.

I vissa fall kan emellertid den situationen uppstå påatt en person,
grund EG-rätten eller socialförsäkringskonvention, försäkradärav en
för svenska arbetsbaserade socialförsäkringsförmäner för arbeteäven

Äveninte utförs i Sverige. i sådana fall bör socialförsäkringsav-som
gifter vi föreslåroch uttryckliga bestämmelser dettatas ut, att tasom
in i den socialavgiftslagen. Avgifter skall å andra sidan inte tas utnya
för arbete i Sverige den utför arbetet inte omfattas svenskom som av
socialförsäkring på grund gemenskapsrätt eller överenskommelserav
med andra Detta regleras också i den lagen. Bestämmelserstater. nya
med motsvarande innebörd föreslås införda i APL.även

skattepliktig ersättning

En grundläggande princip bakom den nuvarande avgiftslagstift-annan
ningen avgifter skall betalas på ersättningarär skattepliktigaatt ärsom
enligt svensk lag. Denna princip bör bestå, och våra lagförslag innebär
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socialavgifter och allmän pensionsavgift skall beräknas påatt ersätt-
ning skattepliktig enligt kommunalskattelagenär 1928:370, KL.som

Tillämpningen EG-rätten och olika konventioner socialav om
trygghet medför inteäven skattskyldiga i Sverigeatt ärpersoner som
i vissa fall skall omfattas den svenska socialförsäkringen. Motsva-av
rande gäller utomlands bosatta beskattas enligt lagenpersoner som
1991:586 särskild inkomstskatt för utomlands bosatta SINKom
eller lagen :5911991 särskild inkomstskatt för utomlands bosattaom

Ävenartister mfl. LSI. det förslag till socialförsäkringslag SofL
vi lagt fram i vårt huvudbetänkande kan medföra svensksom att

socialförsäkring skall omfatta inte skattskyldiga härärpersoner som
Äveni landet eller beskattas enligt SINK eller LSI. i dessa fallsom

bör avgifter Med skattepliktig ersättning därför enligttas ut. avses
våra förslag ersättning till sin inte skattefri enligtär KL.natursom
Det krävs däremot inte den ersättningen skattskyl-att ärtar emotsom
dig i Sverige. Det avgörande skall i stället ersättningen skulleattvara
ha tagits intäkt, inkomsttagaren hade i Sverige.taxeratsupp som om

förfarandeEtt särskilt

Som framgått skall enligt vårt förslag den grundläggandeovan
principen framdeles socialavgifter skall på all ersättningatt tas utvara
för arbete medför inkomsttagaren skall försäkrad iattsom vara
Sverige. därför inteDet möjligt iär dag låtaatt uttagetsom av
egenavgifter och allmän pensionsavgift helt beroende denvara av om
enskilde skall inkomsttaxeras i Sverige. Flertalet försäkrade taxeras
emellertid, och bl.a. administrativa skäl det därför lämpligtär attav
behålla den nuvarande kopplingen till inkomsttaxeringen. Om
egenavgifter och allmän pensionsavgift generellt skall kunna påtas ut
inkomst förrnånsgrundande, behövs därutöverär metoder för attsom
fastställa avgiftsunderlag och avgifter inkomsten inte inär taxeras
Sverige. behövsDessutom betalningsrutiner fungerar iävensom
sådana fall.

egenavgifterFör och allmän pensionsavgift skall kunnauttagatt av
verkställas de avgiftspliktiga inkomsternanär inte iäven taxeras
Sverige måste således särskilt förfarande tillskapas. Vi föreslårett ett

för innebärdetta preliminära avgifter skall betalassystem attsom
under inkomståret. avgiftsskyldigeDen skall han börjar sitt arbetenär

Äri Sverige lämna preliminär avgiftsdeklaration. han anställd hosen
arbetsgivaresvensk skall i stället arbetsgivaren lämna preliminären en

inkomstuppgift. Avgiftsdeklarationen eller inkomstuppgiften skall
grund förläggas till beslut preliminära avgifter. Denuttagom av

avgiftsskyldige får året efter inkomståretlämna slutlig avgiftsdekla-en
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ration. skall dockDetta normalt frivilligt. Lämnas inte slutligvara en
deklaration kommer de preliminära avgifterna med vissa undantag- -

fastställas slutliga. förekommandeI fall skall den avgiftsskyl-att som
diges svenske arbetsgivare för inbetalningen de preliminärasvara av
avgifterna efter avdrag på lönen.

Lagstiftningens struktur

förslag vi lägger framDe föranleder vissa överväganden rörandesom
regelverkets struktur. Den nuvarande lagstiftningen strukturerad såär

bestämmelser skyldighet betala avgifter och beräkningatt attom om
avgiftsunderlag finns i den särskilda lagstiftningen socialförsäk-av om

ringsavgifter SAL, etc. medan förfarandebestärnmelser, dvs. regler
redovisning och uppbörd finns i skattelagstiftningen och dåom m.m. ,

huvudsakligen i skattebetalningslagen 1997:483, SBL.
Vi föreslår samtliga materiella bestämmelser socialavgifteratt om

från arbetsgivare eller företagare samlas i socialavgiftslagegna en ny
NSAL, blir fristående och tydlig dagens sammanvävningänsom mer

ochSAL AFL. Detta gäller såväl fråga avgifternär är uttagav om av
förhållandeni där endast intern svensk tillämplig i fall dårätt är som

hänsyn måste till internationella överenskommelser och, inte minst,tas
EG-rätten. När det gäller de materiella reglerna allmänuttagom av
pensionsavgift väljer vi behålla den ordning finns i dag, dvs.att som

dessa bestämmelser samlade i särskild lag.äratt en
Slutligen innebär den vi har valtväg särskilda lagregler föreslåsatt

angående förfarandedet nödvändigt förär socialförsäkringsav-attsom
gifter skall kunna i vissa internationella förhållanden. Dessatas ut

innehållerregler i väsentliga delar enhetligt förfarande förett uttag av
såväl allmän pensionsavgift socialavgifter i form egenavgifter.som av
Vi har samla bestämmelserövervägt detta förfarande iatt om en
särskild lag slutligen för i stället föreslå kompletteran-stannat attmen
de bestämmelser iden befintliga lagstiftningen huvudsakligen SBL.

Lagtekniska förenklingar

Enligt arbetsgivaravgifterSAL skall betalas arbetsgivare. I lagenav
finns emellertid varken någon definition begreppet eller någonav
bestämmelse klart utpekar arbetsgivare, dettaär utansom vem som
framgår endast indirekt koppling till bestämmelser i AFL. Vigenom
har olika lösningar på frågan hurövervägt arbetsgivarbegreppetom
skall definieras i socialavgiftslag. Den lösning vi förordar ären ny

betingad.praktiskt Arbetsgivare enligt NSAL helt enkelt denär som
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ersättning förbetalar vilken han enligt bestämmelserna däromut är
skyldig betala arbetsgivaravgifter. Begreppet arbetsgivare har alltsåatt

ingeni detta sammanhang självständig betydelse, används i ställetutan
begrepp för dem skyldiga betalaärgemensamtett attsom som

avgifterna. Härigenom undviks de problem i dag kan uppstå påsom
grund tveksamhet i fråga innebörden det allmännaav om av mera
begreppet arbetsgivare.

Socialavgifter betalas antingen arbetsgivaravgifter ellersom som
egenavgifter. Avgörande för i vilken form avgifterna skall betalas är
enligt gällande ordning betalningsmottagarens skattsedelsinnehav.

framgår emellertidDetta endast indirekt lagtexten. I NSAL harav
dessa regler gjorts tydligare. Huvudregeln enligt förslagetär att
arbetsgivaravgifter skall betalas den för arbete i Sverige utgerav som
skattepliktig ersättning till fysisk-person saknar skattsedel påen som
preliminär skatt eller har A-skattsedel eller åberopad F-som en en
skattsedel med villkor enligt 4 kap. 9 § SBL. Egenavgifter skall enligt
huvudregeln betalas den ersättning för arbete hantar emotav som om
har F-skattsedel. Om F-skattsedeln förenad med villkor enligtären
4 kap. 9§ SBL, skall egenavgifter betalas endast skattsedelnom
åberopas skriftligen i arbetsförhållandet.

egenavgifterFör skall enligt gällande beräknas tvårättuttag av
olika avgiftsunderlag. Det för pensionsanknutna avgifter har sinena
grund i sådan inkomst förvärvsarbete anställningänannatav som

pensionsgrundande inkomst enligt kap.ll AFL, medan detutgör
avgifterandra för övriga utgår från sådan inkomst för-annatav

värvsarbete anställning sjukpenninggrundandeän inkomstutgörsom
enligt kap. lag. Vi har gjort3 bedömningen skillnaderna iattsamma
inkomstbegreppen enligt 3 kap. respektive kap.11 AFL inte längre är

sådan olika underlag behövs för de olika egenavgifterna.art attav
Tvärtom kommer, de materiella förändringar föreslås igenom som
SofL och följdändringar i andra lagar grund den lagen, de fåav
faktiska skillnader finns i dag försvinna. Vi föreslår såledesatt attsom

införsdet underlag för samtliga egenavgifter.gemensamtett uttag av

Några frågorövriga

Arbetsgivaravgifter för sjömän

Arbetsgivare sysselsätter sjömän redare betalar f.n. någotsom en
lägre sjukförsäkringsavgift och folkpensionsavgift andra arbetsgiva-än

förReduktionen 1998 uppgår till 1,36 respektive 1,15somre. pro--
avgiftsunderlaget har motiverats bl.a. med delcent attav en av-

besättningen inte bosatt i Sverige därföroch inte heller berättigadär
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till förmåner avgifterna avsedda täcka.är Samtidigt betalarattsom
redama särskild sjömanspensionsavgift 1,20en procentom av
underlaget. Sjömanspensioneringen under avvecklingär och den

tidpunkt sjömanspension kan nybeviljas infallersenaste undersom nu
april 1998.

Det ursprungliga motivet för reduktion sjukförsäkringsavgiftenav
och folkpensionsavgiften för redare inte längre relevant,är och vi
föreslår därför reduktionen skall slopas. Vi föreslår samtidigtatt att
sjömanspensionsavgiften skall avskaffas och återstående sjömans-att
pensioner skall finansieras statsmedel.genom

Utomlands bosatta artister

Utomlands bosatta artister och idrottsmän betalar för ersättning för
artistisk eller idrottslig verksamhet i Sverige skatt enligt lagen
1991:591 särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artisterom
m.fl. LSI. Skatten definitiv källskattär och med 15tas uten procent

beskattningsunderlaget. Någon inkomsttaxering sker således inte iav
dessa fall. Ersättning för vilken det skall betalas skatt enligt LSI skall
enligt gällande lagstiftning undantas från underlaget för arbetsgivarav-
gifter. Eftersom sådana ersättningar inte inkomsttaxeras i Sverige, kan
inte heller egenavgifter på ersättningarna.tas ut

Vi föreslår inkomster beskattas enligt LSI skall kunna ingåatt som
i underlaget för arbetsgivaravgifter på andrasätt ersätt-samma som
ningar för arbete i Sverige. På skall egenavgifter detsättsamma om-
blir aktuellt kunna på sådana ersättningar undertas ut samma-
förutsättningar gäller för andra arbetsersättningar.som

Lönetillägg utlandsarbetevid

Enligt nuvarande regler skall lönetillägg utgår vid arbetesom
utomlands och betingas ökade levnadskostnader och andrasom av
särskilda förhållanden i sysselsättningslandet inte inräknas i underlaget
för arbetsgivaravgifter. Sådana lönetillägg skall enligt bestämmelserna
i AFL inte vidmed beräkningen pensionsgrundande inkomst.tas av
Vid beräkning sjukpenninggrundande inkomst skall inte hänsyn tasav
till lönetillägg såvitt utsända statligäravser personer som av en
arbetsgivare.

Vi det principiellt tveksamt särbehandla lönetilläggenåratt attanser
vid utlandsarbete på det angivna Dessa lönetillägg skall därförsättet.
enligt vårt förslag såväl pensionsgrundande sjukpenninggrun-vara som
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och fördande hos de skall ingå i underlaget arbetsgivar-mottagaren,
enligt allmänna regler.avgifter

löneavgiftAllmän

löneavgift skall enligt lagen 1994: 1920 allmän löneavgiftAllmän om
arbetsgivare och enligt SAL skall betalabetalas denav av som

Avgiften beräknas folkpensionsavgiftegenavgifter. på underlaget för
Avgiften till Sveriges medlem-enligt SAL. används finansieringen av

förstärkningi allmän finanser.skap EU samt statenssom av
löneavgiften både ekonomisk meningallmänna i rättslig ochDen är -

Vi bakgrund bedömningen allmänskatt. har detta gjortmot atten av
rättssubjekt förslårlöneavgift inte bör utländska ochtas ut av en

arbetsgi-klart avgift skall betalas baraändring i lagen gör attsom av
landetbosatta i Sverige eller har fast driftställe här iärvare som

för egenföreta-svenska arbetsgivare. Bestämmelserna skyldighetom
betala allmän mindre ändringm.fl. löneavgift efteratt ges engare

förslag fråga pålagor enligtinnehåll. Motsvarande lämnas i omsamma
särskild förvärvsinkomster.1990:659 löneskattlagen om

Genomförandet

Ikraftträdandetföreslås träda i kraft den januari 2001.NSAL 1 av
har till förslag.övriga lagförslag dettaanpassats

beräkningar vi gjortförslag kommer enligt deVåra attsom
avgiftsintälcter med 120 milj kr år.öka statenssammantaget ca per
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Författningsförslag

till socialavgiftslagFörslagl

Inledande bestämmelserl kap.

Tillämpningsområde

finns bestämmelser avgifter för finansiering§ denna lagl I avom
socialavgifter.och vissa andra sociala ändamålsocialförsäkringen

arbetsgivaravgifter och egenavgifter.Socialavgifterna utgörs av
ersättningar fysiskaAvgifterna betalas och inkomster personersom

för arbete.får

Definitioner

meddenna lag2 § I avses
socialförsäk-detsamma i 2 kap. 7-9 §§arbete i Sverige: som

0000:000,ringslagen
han enligtden betalar ersättning för vilkenarbetsgivare: utsom

arbetsgivaravgifter,lag skyldig betaladenna2 kap. l-6 är att
någonden ersättning för vilkenarbetstagare: tar emot annansom

arbetsgivaravgifter,skyldig betalaenligt kap. l-6 §§2 är att
enligt 3 kap.den har inkomst för vilken hanegenföretagare: som

betala egenavgifter,skyldig§§1-8 är att
skattefrisin inteersättning: ersättning tillskattepliktig ärnatursom

kommunalskattelagen 1928:370,enligt
skattefriinkomst sin inteinkomst: tillskattepliktig ärnatursom

kommunalskattelagen,enligt
skattebetalningslageni 6 §skattsedel: detsamma 4 kap.som

1997:483,
kalenderår, ingetår: annatom anges.
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Utländska motsvarigheter till svenska begrepp

3 § Begrepp används i denna lag omfattar i tillämpliga fallsom
också motsvarande utländska företeelser, inget annatom anges.

Hänvisningar till andra lagar

4 § Bestämmelser i denna lag tillämpas det föreskrivsäven när i
lagen 1990:659 särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster ochom
i lagen 1994:1920 allmän löneavgift.om

5 § I lagen 1994:1744 allmän pensionsavgift finns bestäm-om
melser allmän pensionsavgift för finansiering försäkringen förom av
tilläggspension enligt lagen 1962:381 allmän försäkring. Iom
19 kap. sistnämnda lag finns också bestämmelser försäkringensom
finansiering.

6§ lagenI 1990:912 nedsättning socialavgifter finnsom av
bestämmelser nedsättning avgifter regionalpolitiskt stöd.om av som

Internationella undantag

7 § tillämpasDenna lag inte i fråga ersättning tillom personer som
arbetet utförs omfattasnär lagstiftning socialstatsav en annan om

trygghet enligt vad följersom av
gemenskapsrätt fri rörlighet för inom Europeiskaom personer

unionen ellerEU Europeiska ekonomiska samarbetsområdet EES,
eller

2. sådana överenskommelser mellan Sverige och andra ellerstater
internationella i kap.1 andra4 § stycket socialför-organ som avses
säkringslagen 0000:000.

stycket gäller inteFörsta 2 i fråga Sveriges överenskommelserom
social trygghet medom

Amerikas Förenta Stater den 27 maj 1985,-
Kanada den 10 april 1985, eller-
Québec den 20 september 1986.-
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2 kap. Arbetsgivaravgifter

Avgiftsskyldigheten

Huvudregel vid arbete i Sverige

l § Arbetsgivaravgifter skall betalas den för arbete i Sverigeav som
betalar skattepliktig ersättning till fysiskut en person som

saknar skattsedel på preliminär skatt,
har2. A-skattsedel, elleren
har F-skattsedel med villkor enligt kap.4 9 § skattebetal-en

ningslagen 1997:483 och inte skriftligen åberopar skattsedeln.
Första stycket gäller inte i fall i 3 kap. 1-4 §§.som avses

Huvudregel vid arbete utomlands

2 § Arbetsgivaravgifter skall betalas den för arbete utom-av som
lands betalar skattepliktig ersättning till fysiskut en person som avses
i § förstal stycket och arbetet utförsnär omfattas svensksom av
lagstiftning social trygghet enligt vad följer gemenskapsrättom som av

fri rörlighet för inom EU eller EES eller överenskom-om personer av
melser mellan Sverige och andra eller internationellastater organ.

stycket gäller inteFörsta i fall i 3 kap. 1-4 jämfördasom avses
med 3 kap. 6

Vissa stipendier m.m.

3 § Arbetsgivaravgifter skall,oavsettbetalningsmottagarens innehav
skattsedel på preliminär skatt, betalasav av

Sveriges författarfond och Konstnårsnånmden det gällernär
sådant bidrag i 11 kap. 2 § första stycket lagensom avses m
1962:381 allmän försäkring,om

2. svensk semesterkassa det gällernär semesterersättning som
betalas därifrån, ochut

den betalar sådant forskarstipendium Marie Curle-utsom
stipendium i punkt 12 sjunde stycket anvisningarna tillsom avses av
32 § kommunalskattelagen 1928:370, denne fysiskärom en person
bosatt i Sverige eller svensk juridisken person.
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Kundrabatter m.m.

§ fråga skattepliktig intäkt tjänst i fonn rabatt, bonus4 I om av av
förmån på kundtrohet eller liknandeeller grundannan som ges av

tillämpning denna lag slutligt stått förskall vid den har deav som
tillligger grund för förmånen ha denna.kostnader utgettsom anses

för arbete,Definition ersättning m.m.av

ersättning för arbete i kapitel§ Med detta5 avses
ersättning i förlön eller arbete,annan pengar

förmåner på grund arbete,2. utgessom av
kostnadsersättning inte enligt 8 kap. 19 eller 20 § skatte-som

betalningslagen 1997:483 skall undantas vid beräkning skat-av
teavdrag,

garantibelopp enligt lönegarantilagen 1992:497,4.
med anledning arbetsavtal, dock inteutges ettannat som av

pension, och
enligt 24 §ersättning till allmän försäkringskassautgessom en

sjuklön, varvid ersättningen skallstycket lagen 1991:1047första om
betalats till den sjuklönenha ut person avser.anses som

ersättning för arbete skall likställas6 § Med
eller förmåner i samband med sådanersättningar utgessom

verksamhet i § lagen 1962:381utbildning eller 11 kap. 2som avses
försäkring, ochallmänom

förmåner i närrmda paragraf.sociala2. som anges

Avgifterna

Huvudregel

arbetsgivare skall på det avgiftsunderlag i7 § En som anges
för varje år betala10-13 §§

sjukförsäkringsavgift med 7,90 procent,
folkpensionsavgift med 6,83 procent,
tilläggspensionsavgift med 6,40 procent,
delpensionsavgift med 0,20 procent,
arbetsskadeavgift med 1,38 procent,
arbetsmarknadsavgift med 5,42 procent,
arbetarskyddsavgift med 0,17 ochprocent,
lönegarantiavgift med 0,25 procent.
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Vissa internationella fall

8§ fallFör då frågan arbetstagare omfattas svenskom en av
lagstiftning social trygghet skall med tillämpningavgörasom av
gemenskapsrätt fri rörlighet för inom EU eller EES ellerom personer

sådan överenskommelse i kap.l 7 § andra stycketav en som anges
får regeringen föreskriva undantag från 7 § detta kapitel. Sådana
undantag skall med hänsyngöras till i vilken utsträckning gemenskaps-

eller överenskommelsenrätten omfattar sådana sociala ändamål som
i den paragrafen.avses

Konstnärsbidrag m.m.

9 § Sveriges författarfond och Konstnärsnänmden skall i fråga om
bidrag i §3 l betala endast tilläggspensionsavgift.som avses

Avgiftsunderlaget

Huvudregel

10 § Underlag för beräkning arbetsgivaravgifter skallav vara
sådana ersättningar i 1-6 §§.summan av som avses

Fåmansföretag

11 § frågaI inkomst från fåmansföretag fåmansägtoch handels-om
bolag skall föreskrifterna i punkt 13 anvisningarna till 32§av
kommunalskattelagen 1928:370 fördelning ersättning mellanom av
företagsledare och make eller barn tillämpas avgiftsunderlagetnär
bestäms.

Undantag

12§ När avgiftsunderlaget bestäms skall bortses från följande
ersättningar:

Ersättning till och arbetstagare den under året inteen samma om
har uppgått till 0001 kr.

2. Ersättning till arbetstagare vid årets ingång har fyllt 65 år.som
Ersättning till arbetstagare vid sjukdom eller ledighet för vård

barn eller med anledning barns födelse, till den delav ersättningenav
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sjukpenning, föräldrapenning eller rehabiliteringspenningmotsvarar
får uppbäraarbetsgivare enligt 3 kap. 16 4 kap. § eller18som

lagen 1962:381 allmän försäkring.22 kap. 12 § om
Ersättning arbetsgivare4. har betalat till barn för arbeteutsom en

förvärvsverksamhet,utförts i hans avdrag för sådan ersättningsom om
§ andra stycket kommunalskattelagen 1928:370 inte fårenligt 20
inkomsttaxering.vidgöras

Ersättning till den del denna5. kostnader i arbetetmotsvarar som
har haft täcka ersättningen.arbetstagaren med Detta gälleratt

kostnadernaemellertid endast kan beräknas uppgå till minstom
arbetstagarens ersättning från arbetsgivaren10 under året.procent av

den myndighet regeringen fårRegeringen eller bestämmersom
beräkningfastställa schablon för arbetstagarens kostnader i vissav
skallverksamhet. Schablonen bestämda yrkesgrupper och grundasavse

genomsnittliga kostnaderna inom respektive punktde Dennagrupp.
inte ersättning beskattas enligt lagar i punkternagäller som som anges

6 och 7.
Ersättning enligt 6 § 2 och lagen 1991:586 särskild6. 3som, om

för utomlands bosatta, undantas från skatteplikt.inkomstskatt
enligt 8 första stycketErsättning § 5 och 6 lagen7. som,

särskild inkomstskatt för artister1991:591 utomlands bosattaom
från skatteplikt.m.f1., undantas

Ersättning enligt § lagen 1984:947 beskattning5som, om av
vid tillfälligt skatteplik-utländska forskare arbete i Sverige, inte utgör

tig intäkt.
skiljemannauppdragErsättning för i fall där i skiljeför-9. parterna

nationalitet.utländskfarandet är av
tjänst i § första h och10. Intäkt 32 1 stycketav som avses mom.

i form fåmansföretag,i kommunalskattelagen utdelning på aktier iav
avyttring aktier i fåmansföretag andelar i handels-vinst vid ellerav

och ersättningar från fåmansföretag ellerbolag, förmåner m.m.
otillåtna penninglån. Detta gäller beträffande utländska arbetsgi-även
vare.

från avtalsförsäkringar enligt förstaErsättningar 1 §11. m.m. som
vissastycket 2-6 lagen 1990:659 särskild löneskatt förvärvs-om

förinkomster underlag nämnda skatt.utgör
Ersättning till och idrottsutövare från sådan ideell12. sammaen en

i § statligförening 7 5 lagen 1947:576avses mom. omsom
idrottsligoch har till huvudsakligt syfte främjainkomstskatt attsom

ersättningen från föreningen året inte harverksamhet, underom
halvt basbelopp enligt lagen allmän försäkring.uppgått till ett om

ersättning från vinstandelsstiftelse ellerSådan13. en en annan
med från enligt de fyrajuridisk motsvarande ändamål vilkenperson
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sista meningarna i 3 kap. 2 § andra stycket lagen allmän försäk-om
ring skall bortses vid beräkning sjukpenninggrundande inkomst.av

14. Ersättning för arbetsskada har inträffat före utgångensom av
juni 1993 ersättningen tid därefter ersättning förom samtavser
arbetsskada inträffat före utgången år 1992 skadan anmältssom av om
till allmän försäkringskassa efter utgången juni 1993, allt underav
förutsättning ersättningen utgår på grund ansvarighetsförsäkringatt av
vilken meddelas enligt grunder fastställts i kollektivavtal mellansom
arbetsmarknadens huvudorganisationer. Detta gäller emellertid endast
ersättning inte de första 180 dagarna efter skadetillfället ochsom avser

för och arbetstagare beräknas på lönedelar intesom en samma som
överstiger sju och halv gånger basbeloppet enligt lagen allmänen om
försäkring.

13 § När avgiftsunderlaget bestäms skall bortses frånäven sådana
sociala ersättningar och förmåner i 11 kap. 2 § förstasom anges
stycket a-d, f-l, och lagen 1962:381 allmän försäkring.n, p r om

Beräkning avgifterav

14 § skattebetalningslagenI 1997:483 finns bestämmelser attom
arbetsgivaravgifter i regel skall beräknas särskilt för varje månad
fortlöpande året.under

Särskilt avdrag vid avgiftsberäkningen

Månatligt avdrag

15 § Vid beräkning arbetsgivaravgifter får arbetsgivare frånav en
arbetsgivaravgifterna varje månad avdrag medgöra 5 procent av
avgiftsunderlaget, dock högst med 3 550 kronor.

Avdrag inom koncern

16 § Om flera arbetsgivare ingår tillsammans i koncern, skall deen
vid bedömningen avdragsrätten enligt 15 § arbets-av anses som en
givare. Avdraget skall i sådant fall i första hand moder-göras av
företaget. Om avdraget inte kan utnyttjas moderföretaget, får detav
utnyttjas dotterföretagen i den ordning moderföretaget bestämmer.av
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Ärligt avdrag

skattebetal-arbetsgivare med stöd 10 kap. 12§17 § Om en av
har medgivits från skyldigheten1997:483 dispensningslagen att

arbetsgivaravgifterna varje får i stället för vadmånad, han,redovisa
varje år avdragfrån arbetsgivaravgifternaföreskrivs i 15 görasom

föravgiftsunderlaget, dock högst med 3 550 kronormed 5 procent av
bedrivits.verksamhetenvarje månad

redovisade avgifterFördelning av

Arbetsgivaravgifter skall i den mån de inflyter fördelas mellan18 §
avgiftsändamål så de belöper på dessa enligt arbetsgivarnasolika som

enligt skattebetal-eller avvikande beskattningsbeslutredovisningar
Avdrag enligt skall1997:483. 15-17ningslagen görs avsesom

arbetsmarknadsavgiften.
avgifts- ochförsta stycket skall tillämpas ocksåBestämmelserna i

tillbetalas arbetsgivare.räntebelopp utsom
regeringen eller, efterfördelningen får meddelasFöreskrifter avom

Riksförsäkringsverket.bemyndigande,regeringens

Egenavgifter3 kap.

Avgiftsskyldigheten

Huvudregel vid arbete z Sverige

Egenavgifter skall betalas fysisk§1 tar emotav person somen
förskattepliktig ersättning arbete i Sverige,

ersättningen bestäms eller den betalas harhan närnär ut enom
villkor enligt kap. 9 § skattebetalningslagenF-skattsedel 4utan

eller1997:483,
ersättningen bestäms eller den betalas harhan närnär ut enom

skattebetalningslagen ochmed villkor enligt 4 kap. 9 §F-skattsedel
åberopar skattsedeln.skriftligen

i 20 kap. 2 §i första stycket skall bestämmelsernaI fall som avses
stycket tillämpaslagen 1962:381 allmän försäkringsjätte om

uppgift innehav F-skattsedel.angående om av
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Vissa mindre ersättningar

2 § Egenavgifter skall betalas fysiskav en tar emotperson som
skattepliktig ersättning för arbete i Sverige, om

ersättningen från och utbetalare under året kanen samma antas-
komma understiga 10 000 kronor,att

utbetalaren fysiskär eller dödsbo, ochetten person-
ersättningen inte utgift iutgör utbetalaren bedrivenen av-

näringsverksamhet.

Delägare handelsbolagi fl.m.

3 § Egenavgifter skall betalas fysiskav en tar emotperson som
skattepliktig ersättning för arbete i Sverige,

han delägare iär handelsbolag och ersättningenett betalasom
bolaget, ellerut av

han medlem iär europeisk ekonomisk intressegrupperingom en
och ersättningen betalas grupperingen.ut av

Ersättningar från utlandet

4 § Egenavgifter skall betalas fysiskav tar emoten person som
skattepliktig ersättning för arbete i Sverige,

ersättningen, i anställningsförhållande, betalasettom ut av en
fysisk bosatt utomlands eller utländsk juridiskperson av en person
eller utländskt och harett träffatannat överenskom-parternaorgan en
melse ersättningen vid tillämpningatt lagen 1962:381om av om
allmän försäkring skall hänföras till inkomst förvärvsarbeteannatav

anställning, ellerän
2. ersättningen, anställningsförhållande föreligger,utan att ettom

betalas fysisk bosatt utomlandsut eller utländskav en person av en
juridisk eller utländskt ochett ersättningenannatperson utgörorgan
inkomst tjänst enligt kommunalskattelagen 1928:370.av

Andra inkomster arbete i Sverigeav

5 § Egenavgifter skall betalasäven fysisk harav en person som
skattepliktig inkomst arbete i Sverige iän l-4 §§.annan av som avses

Detta gäller emellertid endast inkomsten inte ersättningutgörsom av
för arbete för vilken någon skyldig betalaär arbetsgivarav-attannan
gifter enligt 2 kap.
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utomlandsArbete

skall betalas fysisk har skatte-§ Egenavgifter6 av person somen
i fall i övrigt i §§,arbete utomlands 1-5pliktig inkomst som avsesav

socialutförs omfattas svensk lagstiftningarbetethan när av omom
fri förföljer gemenskapsrätt rörlighetenligt vadtrygghet omsom av

överenskommelser mellaneller EES ellerinom EU avpersoner
eller internationellaandraSverige och stater organ.

stipendierVissa m.m.

skattsedel på preliminärEgenavgifter skall, innehav§7 oavsett av
sådant forskarstipendi-fysiskbetalasskatt, tar emotsomen personav

i punkt sjunde stycketCurie-stipendium 12Marie som avses avum
1928:370, utbetala-§ kommunalskattelagenanvisningarna till 32 om

bosatt i Sverige ellerfysisknågon änär enpersonannan enren
juridisksvensk person.

denegenavgifter inte skall betalasföljerkap. 3 §Av 2 att av som
ersättning i fallCurie-stipendium ellerMarieemottar somannan

där.avses

arbetelikställs med inkomstFörmåner avsomm.m.

skallför eller inkomst arbete enligt 1-7ersättning8 § Med av
likställas

förmåner på grund arbeteandra änav pengar,
i samband med sådanförmånerersättningar eller utgessom

eller 3 § lagenverksamhet i 11 kap. 2ellerutbildning som avses
allmän försäkring, och1962:381 om

paragrafer.i sistnämndaförmånersociala som anges

från avgiftsskyldighetenUndantag

Ålderspensionering m.m.

betalasEgenavgifter skall inte§9
då egenföretagaren har fyllt 65 år,år efter detför

ålders-egenföretagaren för hela året har uppburit helår dåför
1962:381 allmän försäkring, ellerenligt lagenpension om

avlidit.för det år då egenföretagaren har
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Förtidspensionering

10 § avgifterAndra tilläggspensionsavgiftän enligt 12 § 3 skall inte
betalas för âr då egenföretagaren för någon del året har uppburitav

förtidspensionhel enligt lagen 1962:381 allmän försäkring.om

Lägsta avgiftsunderlag

11 § Egenavgifter skall inte betalas för år då det avgiftsunderlag som
i 15-19 understiger 1 000 kronor.anges

Avgifterna

Huvudregel

§12 egenföretagareEn skall på det avgiftsunderlag isom anges
15-19 §§ för varje år betala

sjukförsäkringsavgift med 8,66 procent,
folkpensionsavgift med 6,83 procent,
tilläggspensionsavgift med 6,40 procent,
delpensionsavgift med 0,20 procent,
arbetsskadeavgift med 1,38 ochprocent,
arbetsmarknadsavgift med 3,30 procent.

Vissa internationella fall

§13 För fall då frågan egenföretagare omfattas svenskom en av
lagstiftning social trygghet skall tillämpningmedavgörasom av

frigemenskapsrätt rörlighet för inom EU eller EES ellerom personer
sådan överenskommelse i 1 kap. 7 § andra stycketav en som anges

får regeringen föreskriva undantag från 12 Sådana undantag skall
med hänsyn till i vilkengöras utsträckning gemenskapsrätten eller

överenskommelsen omfattar sådana sociala ändamål i 12som avses

Fall med karenstid för sjukpenning

14§ En egenföretagare för vilken sjukpenningförsäkringen enligt
3 kap. 11 § lagen 1962:381 allmän försäkring gäller medom
karenstid skall betala sjukförsäkringsavgift efter den procentsats som
regeringen eller, efter regeringens bemyndigande, Riksförsäkringsver-
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ket fastställer med hänsyn till hur karenstiden bedöms påverka försäk-
utgifter.ringens

Avgiftsunderlaget

Huvudregel

§ beräkning15 Underlag för egenavgifter skall sådan inkomstav vara
i 1-8 §§.avsessom

inkomstTaxerad

§ avgiftsunderlaget16 När bestäms skall till förgrund beräkning av
inkomsten under visst år läggas egenföretagarens taxering till statligett
inkomstskatt avseende det året. Avser taxeringen beskattningsår som
inte sammanfaller med kalenderår, skall inkomst under beskatt-

tillningsåret hänföras det kalenderår föregått taxerings-närmastsom
året.

Vid tillämpning första stycket gäller tredje4 § och femteävenav
styckena lagen 1959:551 beräkning pensionsgrundandeom av
inkomst enligt lagen 1962:381 allmän försäkring.om

Andra inkomster

fråga inkomster för17 § I vilka taxering till statlig inkomstskattom
tillämpas kap.inte skall ske 11 9 § första stycket andra meningen

skattebetalningslagen 1997:483.

Undantag

18 § avgiftsunderlaget bestäms frånNär skall bortses
ersättning från och utbetalare, den under året inteen samma om

uppgått till 000 kr och inte inkomst närings-har 1 anses som av
enligt § kommunalskattelagen 1928:370, ochverksamhet 21

näringsverksamhet i kommunalskat-inkomst 21 §av som avses
inte aktiv näringsverksamhet enligt kap. 3 §telagen och 11utgörsom

1962:381första stycket lagen allmän försäkring.om
skall vidfall i 6 § tillämpning första stycket 2 inteI avsessom av

inkomst enbart på näringsverksamhetenbortses från grund attav
bedrivs utlandet.i
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19 § avgiftsunderlagetNär bestäms skall bortses frånäven
sådan sjukpenning eller rehabiliteringspenning isom anges

förstall kap. 3 § stycket d lagen 1962:381 allmän försäkring,om
och

sådana sociala ersättningar och förmåner i 11 kap.som anges
2 § första stycket b-d, f-l, och lagen allmän försäkring.n p om

Särskilt avdrag vid avgiftsberälmingen

Ärligt avdrag

20 § Vid beräkning egenavgifter får avdrag medgöras 5av procent
avgiftsunderlaget, dock högst med 9 000 kronor år. Omav per

egenföretagaren under året har betalatäven lön eller förmånut annan
till arbetstagare och arbetsgivare gjort avdrag från arbetsgivarav-som
giftema enligt 2 kap. 15-17 §§, får dock avdrag från egenavgifterna
medges högst med så belopp det sammanlagdaett stort avdragetatt
från egenavgifterna och arbetsgivaravgiftema inte överstiger
42 600 kronor år.per

Delägare i handelsbolag

21 § Om egenföretagaren delägare i handelsbolag,är får detett
sammanlagda avdraget från de egenavgifter hänförliga tillärsom
handelsbolagets inkomster för samtliga delägare i handelsbolaget inte
överstiga 42 600 kronor år.per

Avdraget skall fördelas mellan delägarna i proportion till hur den
skattepliktiga inkomsten från handelsbolaget fördelas mellan dem. Kan

eller flera delägarna helt eller delvis inte utnyttja avdraget, fåren av
resterande avdrag fördelas mellan övriga delägare på motsvarande sätt.

Om handelsbolaget under året har betalatäven lön ellerut annan
förmån till arbetstagare och arbetsgivare gjort avdrag frånsom
arbetsgivaravgiftema enligt 2 kap. 15-17 §§, skall delägarna medges
avdrag från egenavgifterna högst med så belopp delägarnasstort att
sammanlagda avdrag från de egenavgifter hänförliga till in-ärsom
komsten från handelsbolaget och handelsbolagets avdrag från arbets-
givaravgiftema inte överstiger 42 600 kronor år.per
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Fördelning avdragav

§ enligt skall i22 Avdrag 20 § angiven ordning arbetsmarknads-avse
sjukförsäkringsavgiften,avgiften, arbetsskadeavgiften, folkpensionsav-

delpensionsavgiften ochgiften, tilläggspensionsavgiften.

Omföring debiterade avgifterav

Riksförsäkringsverket23 § får varje år från vederbörlig inkomsttitel
i statsbudgeten tillgodoföra sig beloppett motsvararsom summan av

nästföregående år debiterade egenavgifternade under minskad med
avgifterde under år ned eller restime-sattssomsumman av samma

rats.
fårRiksförsäkringsverket under respektive period tolv månaderom

preliminär skatt betalas enligt skattebetalningslagen 1997:483som
förskott belopp enligt första stycket tillgodoföra sig 5,4 pro-som

preliminära skattden har debiterats fysiska förecent somav personer
perioden.den februari under Förskottet tillgodoförs med tolftedel1 en

varje månad. Riksskatteverket skall varje år februariden 15senast
Riksförsäkringsverket uppgift den före denlämna om summan av

årfebruari debiterade preliminära skatten för fysiska1 samma
personer.

Riksförsäkringsverket under tolvmånadersperiodOm sådanen som
stycket har tillgodoförts förskotti andra överstiger beloppetanges som

första stycket, skall skillnadenenligt regleras avräkning pågenom
därefter skallbelopp tillgodoföras enligt första ellernärmastsom

andra stycket.

Fördelning influtna socialavgifter4 kap. av

Sjukförsäkringsavgifter

Sjukförsäkringsavgifter förs finansiering§ till för1 staten av
för ersättningkostnader för sjukvård enligt 2 kap.,m.m.

enligt 3 kap., föräldrapenningförmäner enligtsjukpenning m.m.
formfolkpension i förtidspension enligt kap. och4 kap., 7av

rehabiliteringsersättning enligt lagen 1962:38122 kap.m.m. om
försäkring pensionstillskott till förtidspension enligt lagenallmän samt

pensionstillskott,1969:205 om
enligt lagen ersättning för födelse-kostnader 1974:525 viss2. om

verksamhetkontrollerande m.m.,
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kostnader för förmåner enligt lagen 1996:1150 hög-om
kostnadsskydd vid köp läkemedelav m.m.,

4. Centrala studiestödsnämndens kostnader med anledning attav
sådana studielån belöper på studerandes sjulcperiod enligtsom en
studiestödslagen 1973:349 inte skall återbetalas,

5 vissa de allmänna försäkringskassomas förvaltningskostnader,av.
kostnader enligt lagen 1988:1465 ersättning och ledighetom

för närståendevård, och
den allmänna försäkringens kostnader enligt lagen 1991:1047

sjuklön.om

Folkpensionsavgifter

2 § Folkpensionsavgifter förs till bidrag till finansie-staten som
ringen folkpensioneringen enligt lagen 1962:381 allmänav om
försäkring.

Tilläggspensionsavgifter

§3 influtnaAv tilläggspensionsavgifter förs 7 till ochprocent staten
Återstodenplaceras 22,4 på konto hos Riksgäldskontoret.procent förs

till fond, Allmänna pensionsfonden, med tillgångar kostnader-en vars
för försäkringen för tilläggspension enligt lagen 1962:381na om

allmän försäkring skall täckas. Fonden förvaltas enligt grunder som
riksdagen fastställer särskilt.

Delpensionsavgifter

4 § Delpensionsavgifter förs till fond, Delpensionsfonden, meden
tillgångar kostnaderna för pensioner enligt lagen 1979:84vars om

delpensionsförsäkring och motsvarande äldre bestämmelser skall
täckas. Fonden förvaltas enligt grunder riksdagen fastställersom
särskilt.

Arbetsskadeavgifter

5 § Arbetsskadeavgifter förs till fond, Arbetsskadefonden, meden
tillgångar kostnaderna för ersättningar enligt lagen 1976:380vars om

arbetsskadeförsäkring och motsvarande äldre bestämmelser samt
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förvaltningskostnader skall täckas. Fonden förvaltas enligt grunder
fastställer särskilt.riksdagensom

Arbetsmarknadsavgijñer

Arbetsmarknadsavgifter förs till för finansiering6 § staten av
arbetslöshetsersättning enligt arbetslöshets-lagen 1997:238 om

försäkring,
för tillsyn arbetslöshetskassornas utbetalningkostnader2. avav

arbetslöshetsersättning enligt lagen 1997:239 arbetslöshetskassor,om
och

utbildningsbidrag till sådan deltagare i arbetsmarknadsutbildning
1987:406 arbetsmarknadsutbildning ellerförordningenenligt om

rehabilitering enligt förordningen 1987:405 denyrkesinriktad om
uppfyller villkoren förarbetsmarknadspolitiska verksamheten som

ersättning enligt arbetslöshetsförsäkring.inkomstrelaterad lagen om

Arbetarskyddsavgifter

finansiering Arbetar-Arbetarskyddsavgifter förs till för§7 staten av
verksamhet.och övriga arbetslivsmyndighetersskyddsverkets

Lönegarantiavgijier

Lönegarantiavgifter förs till för finansiering kostnader8 § staten av
1992:497.lönegarantilagenenligt

Fondförvaltning

mån intei detta skall, i denkapitel9 § Fonder annatavsessom
enligt regeringen fastställer.förvaltas grunderföreskrivs, som

Övriga bestämmelserkap.5

betalningsskyldighetBefrielsefrån

finns bestämmelserskattebetalningslagen 1997:483§ I 13 kap.l
arbetsgivaravgifter.fall från skyldighet betalavissabefrielse i attom
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Uppbörd m.m.

2 § I skattebetalningslagen 1997:483 finns bestämmelser om
bestämmande, debitering, redovisning och betalning avgifter enligtav
denna lag.

Skattebrott m.m.

3 § Vad föreskrivs i skattebrottslagen 1971:69 skatt gällersom om
i fråga avgiftäven enligt denna lag.om

Avgift enligt denna lag omfattas lagenäven 1971:1072 för-av om
månsberättigade skattefordringar och lagen 1978:880m.m. om
betalningssäkring för skatter, tullar och avgifter.

Internationella överenskommelser

4 § Regeringen får träffa överenskommelse med andra ellerstater
internationella utsträckt tillämpning denna lag ellerorgan om av om
undantag i vissa fall från lagens bestämmelser.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
2. Genom lagen upphävs lagen 1981:691 socialavgifter.om

Äldre bestämmelser arbetsgivaravgifter gäller fortfarande iom
fråga ersättning betalas före den januari1 2001.utom som

Äldre4. bestämmelser egenavgifter gäller fortfarande i frågaom
inkomster uppbärs före den 1 januari 2001. Om det i fall dåom som

inkomsttaxering skall ske frågaär beskattningsår omfattarettom som
tid såväl före efter utgången år 2000 skall, den avgiftsskyl-som av om
dige inte visar så del beskattningsåretsannat, inkomststor av anses
hänförlig till tiden efter utgången är 2000 för-motav som svarar
hållandet mellan den del beskattningsåret infaller under dennaav som
tid och hela beskattningsåret.
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till2 Förslag
ändring i kommunalskattelagen 1928:370Lag om

föreskrivs punkt 19i 46 § 2 53 § 1Härigenom att mom.,mom.,
till punkt till punktanvisningarna 23 12 anvisningarna 32a avav

till 33 anvisningarna tillanvisningarna punkt 6 46 §7 samtavav
1928:3701till 52 § kommunalskattelagen orden "lagenanvisningarna

socialavgifter" skall bytas "socialavgiftslagen1981:691 ut motom
0000:000 "

.

förstaträder i kraft den januari 2001 och tillämpaslagDenna 1
års taxering.gången vid 2002

egenavgiftertillämpningen skallde bestämmelserna2. Vid av nya
egenavgifter1981:691 socialavgifter likställas medenligt lagen om

socialavgiftslagen 0000:000.enligt

1 lydelseSenaste av
1996:133146 §2 mom.
1996:16253 § 1 mom.

anvisningarna till 23 § 1997:95019p. av
anvisningarna till 32 § 1994:48712 a avp.

anvisningarna till 33 § 1997:9507 avp.
anvisningarna till 46 § 1996:13316 avp.

till 52 § 1990:650.anvisningarna
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3 Förslag till

ändring iLag lagen 1947:576 statligom om

inkomstskatt

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1947:576 statlig in-om om
komstskatt

dels i 6 § orden "lagenl 1981:691 socialavgifter"att mom. om
skall bytas "socialavgiftslagen OO0O:0OO",ut mot

d skalldels 3 § 12 ha följande lydelse.att mom.

lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

3§

mom Vidd beräkning12 12 d Vid beräkningmom.
gränsbeloppet enligt gränsbeloppet enligtav av

b får till anskaff-12 12 b får till anskaff-mom. mom.
ningskostnaden för aktien ningskostnaden för aktien

löneunderlag. Löne-läggas läggas löneunderlag. Löne-ett ett
beräknas påunderlaget grund- underlaget beräknas på grund-

ersättningval sådan val sådan ersättningsomav av som
för beräkningingår i underlag ingår föri underlag beräkning

avgifter enligt 2kap. 3§ avgifter enligt 10 §2 kap.av av
lagen 1981 .691 socialav- socialavgzjftslagen 0000:000om
gifter och lagen 1990:659 och § lagen1 § 1 1990:659 om

särskild löneskatt vissa särskild på för-löneskatt vissaom
förvärvsinkomster och värvsinkomster och undersom som

året före beskattnings- året före beskattningsåretunder har
året har utgått till arbetstagarna utgått till arbetstagarna i före-

företaget och i dess dotter- och ii dess dotterföretag.taget
företag. ersättning ersättningAv till Av till arbetstagare

i dotterföretag dotterföretagarbetstagare i inte ärsom
inte helägt får medräk- helägt får medräknas såär storsom

så beloppetdel del beloppetstor motnas av som av som svarar
moderföretagets moderföretagets andelmotsvarar av

andel antalet aktier eller antalet aktier ieller andelarav an-
delar i dotterföretaget. dotterföretaget.Ersätt- Ersättning till
ning till arbetstagare innehar så-arbetstagaresom som
innehar sådant företaget dant företaget utgivet fi-av av

lydelseSenaste 6 § 1 1996:163.av inom.
2 Senaste lydelse 1997:448.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

utgivet finansiellt instrument nansiellt instrument som avses
i 27 § fårl i27 § får1 inte beaktassom avses mom. mom.

inte beaktas 12 12 tillämpligtär påärom mom. om mom.
tillämpligt på utdelning eller utdelning eller vinst ärsom

hänförligvinst till hänförligär till instrumentet.som
instrumentet. Ersättning Ersättning täcks ettsom som av

statligt bidragtäcks för statligt bidrag för lönekost-ettav
lönekostnader får inte heller nader får inte heller beaktas.
beaktas. Löneunderlaget Löneunderlagetutgörs denutgörs av

den del det sammanlagda del det sammanlagda ersätt-av av av
ersättningsbeloppet ningsbeloppetöver- överstigersom som

beloppstiger motsvarande belopp motsvarande tioett ett
gånger det basbelopptio enligt gånger det basbelopp enligt

lagen 1962:381 allmän lagen 1962:381 allmänom om
försäkring gällde året före försäkring gällde året föresom som
beskattningsåret, fördelat med beskattningsåret, fördelat med

på aktierna i före-lika belopp lika belopp på aktierna i före-
taget. taget.

aktieägaren året föreHar aktieägarenHar året före
beskattningsåret i betydande beskattningsåret i betydande
omfattning varit verksam i omfattning varit verksam i
företaget eller i dess dotter- företaget eller i dess dotter-

löneunderlagetföretag, får företag, får löneunderlaget
anskaff-läggas till läggas till anskaff-

ningskostnaden endast ningskostnaden endastom om
aktieägaren för nämnda år från aktieägaren för år frånnämnda

har erhållit sådanföretagen företagen har erhållit sådan
ingår iersättning underlag ersättning ingår i underlagsom som

avgifter enligtför beräkning för beräkning avgifter enligtav av
kap. lagen socialav-2 3 § 2 kap. 10 § socialavgijislagenom

gifter lagen och lagen särskildoch 1 § 1 §sär-om om
löneskatt på vissa för- löneskatt på för-skild vissa

värvsinkomster med belopp värvsinkomster beloppmedett ett
sammanlagt inte under- sammanlagt inte under-som som

stiger stigerdet lägsta det lägstaav av
120 den högsta ersättning år betalatsharprocent av som samma

arbetstagare ochtill får räknas in i det underlag liggerut en som som
för beräkningtill grund löneunderlaget ochav

belopp gånger2. 10 det basbelopp enligt lagenett motsom svarar
allmän försäkring gällde för året före beskattningsåret.somom

aktieägare iFör aktieägare iFörsom avses som avses
stycke fårföregående det föregående stycke får det
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

sammanlagda löneunderlaget sammanlagda löneunderlaget
inte överstiga belopp inte överstiga beloppett ettsom som

gånger50 den 50 gånger denmot motsvarar svarar
aktieägarenersättning för ersättning aktieägaren försom som

före beskattningsâretåret året före beskattningsåret
erhållit från företagen och erhållit från företagen ochsom som
ingår i förunderlaget beräk- ingår i underlaget för beräk-
ning avgifter enligt kap.2 ning avgifter enligt 2 kap.av av

socialavgijter3§ lagen 10 §s0cialavgzjislagen och 1 §om
särskildoch 1§ lagen lagen särskild löneskatt påom om

vissalöneskatt på för- vissa förvärvsinkomster.
värvsinkomster.

sådana finansiellaMed innehav instrument i fåmansföretagettav
i 27 § likställs1 innehav finansiella instrument isom avses mom. av

företag inom koncern.ett annat samma

träder i kraftDenna lag den l januari 2001 och tillämpas första
gången vid 2002 års taxering.

tillämpningenVid 62. § i likställs1 dess lydelseav mom. nya
egenavgifter enligt lagen 1981:691 socialavgifter medom egenav-
gifter enligt socialavgiftslagen 0000:000.
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till4 Förslag
ändring iLag lagen 1959:551 beräkningom om

pensionsgrundande inkomst enligt lagenav

1962:381 allmän försäkringom

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1959:551 beräkningom om av
pensionsgrundande inkomst enligt lagen 1962:381 allmän försäk-om
ring

dels nuvarande 3 § skall betecknas 3 fatt a
dels och4 8 §§ skall ha följande lydelse,att
dels i lagen skalldet införas fem paragrafer, 3 §§,att nya a-e av

följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

l§

Pensionsgrundande inkomst enligt lagen 1962:381 allmänom
försäkring Skattemyndighetenbestäms i det län den försäkradeav

till statlig inkomstskatt eller skulle ha till sådan skatt,taxerats taxerats
försäkrade varitden bosatt i riket.om

försäkradFör försäkradän För iannan som som avses
förstai stycket skall densägs 1 kap. J § andra stycket skat-

pensionsgrundande inkomsten tebetalningslagen 1997:483
bestämmas Skattemyndig- skall den pensionsgrundandeav

i Stockholms län.heten inkomsten bestämmas denav
skattemyndighet isom anges

kap.2 3 § nämnda lag. Föra
försäkrad iänannan som

första stycket skall densägs
pensionsgrundande inkomsten
bestämmas Skattemyndig-av
heten i Stockholms län.

Senaste lydelse 1996: 1337.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3§2

Inkomst anställning, för Inkomst anställning, förav av
vilken den försäkrade inte vilkenär den försäkrade inte är
skattskyldig här i riket enligt skattskyldig här i riket enligt
kommunalskattelagen kommunalskattelagen
1928:370, inkomst 1928:370, inkomstav an- av an-

förställning, vilken den för- ställning, för vilken den för-
säkrade skattskyldig enligt säkradeär skattskyldig enligtär
lagen 1991:586 särskild lagen 1991:586 särskildom om
inkomstskatt för utomlands inkomstskatt för utomlands
bosatta inkomst bosatta inkomstsamt samtav an- av an-
ställning för vilken den försäk- ställning för vilken den försäk-

skattskyldigrade enligt radeär skattskyldig enligtär
lagen 1991:591 särskild lagen 1991:591 särskildom om
inkomstskatt för utomlands inkomstskatt för utomlands
bosatta artister fl. och för bosatta artister fl. förochm. m.
vilken lagstiftningsvensk vilken svensk lagstiftningom om
social trygghet skall gälla social trygghet skall gälla
enligt EES-avtalet skall be- enligt socialförsäkringslagen

med ledningstämmas sär- 0000:000 eller EES-avtaletav
uppgift frånskild arbetsgi- skall bestämmas med ledning

uppgiftSådan skall särskild uppgift från arbets-varen. av
januariden 31 året näst givaren. Sådan uppgift skallsenast

efter inkomstendet år, den januari31 året nästsenastsom
till denavlärrmas efter det år, inkomstenavser, myn- som

dighet, i 3 kap. avlämnas till densom avses avser, myn-
58 § lagen 1990:325 dighet, i kap.3om som avses
självdeklaration och kontrol- § lagen58 1990:325 om
luppgifter. uppgiftenI skall självdeklaration och kontrol-

den försäkrades fullstän- luppgifter. uppgiften skalllanges
diga födelsetid och den försäkrades fullstän-namn, anges
adress beloppet den diga födelsetid ochsamt av namn,
utbetalade lönen eller ersätt- adress beloppet densamt av
ningen och den tidrymd utbetalade lönen eller ersätt-som
denna Vidare skall i ningen och den tidrymdavser. som
uppgiften den för- denna Vidare skall ianges, om avser.
säkrade fått skattepliktiga uppgiften för-denanges, om

2 lydelse 1994:1864.Senaste Del denna ändring har vi föreslagitav
redan i SOU 1997:72.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

naturaförmåner. Ett exemplar säkrade fått skattepliktiga
uppgiften skall inom tid naturaförmåner. Har skatteav-av

arbetsgiva- drag gjorts, skall detsagtssom nyss av anges
sändas till den försäkrade. med vilket belopp så har skett.ren

Ett exemplar uppgiften skallav
inom tid sagtssom nyss av
arbetsgivaren sändas till den
försäkrade.

arbetsgivare förståsMed vid tillämpningen denna lag denävenav
utgivit bidrag i 11 kap. 2 § första stycket lagenmsom som avses

1962:381 allmän försäkring.om

3a§

skyldighetenOm lämnaatt
preliminär avgiftsdekla-en

fallration i isom avses
kap.10 8a § första stycket

eller 8 b §första stycket skatte-
betalningslagen 1997:483 in-
träder vid sådan tidpunkt att
den preliminära deklarationen
inte kan lämnas densenast
30 november under inkomst-
året, skall den försäkrade
lämna slutlig avgiftsdeklara-en
tion till ledning för beräkning

pensionsgrundande ochav
avgiftspliktig inkomst. Detta
gäller också preliminär in-om
komstuppgift enligt 10 kap.
8 f § den lagen inte kan läm-

inom tid.nas samma
Slutlig avgiftsdeklaration

skall falli förstaisom avses
stycket lämnas densenast

året31 efter inkomståret.mars
försäkradEn fär deninom

tid första stycketisom anges
i andra fall lämnaäven en

slutlig avgiftsdeklaration.
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3b§

Slutlig avgiftsdeklaration
lämnas till den skattemyndighet

behörig fatta beslutär attsom
enligt 1

En slutlig avgzftsdeklaration
skall innehålla motsvarande
uppgifter i 10 kap.som avses
8 § skattebetalningslagene
1997:483.

Deklarationen skall lämnas
på blankett enligt fastställt
formulär.

3c§

Skattemyndigheten skall före
utgången november månadav
året efter inkomståret besluta
angående pensionsgrundande
inkomst för försäkrad somen
har haft inkomst skallintesom

till statlig inkomstskatttaxeras
läggas till grund för allmen

pensionsavgift enligt lagenmän
1994:1744 allmänom pen-
sionsavgift eller egenavgifter
enligt 3 kap. socialavgiftslagen
0000:000.

beslutetI skall också anges
dels den inkomst isom avses
3 § första och andra styckena
lagen 1994:1744 allmänom
pensionsavgiji, dels underlaget
för allmän pensionsavgift och
egenavgifter.

den inte beskattasFör isom
inkomstberäk-Sverige skall

ningen på motsvarandegöras
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för försäkradsätt som en som
till statlig inkomstskatt.taxeras

3d§

Beslut angående pensions-
grundande inkomst skall fattas
på grundval uppgifter frånav
arbetsgivare, uppgifteri preli-
minär avgiftsdeklaration eller i
slutlig avgiftsdeklaration samt
vad i övrigt framkommit.som

Om det inte finns anledning
till skall beslut rörandeannat,

försäkrad i 3 §en som avses c
fattas på grundval tidigareav
beslut preliminär skattom
enligt kap.11 8 § skattebe-a
talningslagen 1997:483.

3e§

denKan pensionsgrundande
eller avgiftspliktiga inkomsten
inte beräknas tillförlitligt på
grund varken preliminärattav
eller slutlig avgiftsdeklaration
eller preliminär inkomstuppgij
har lämnats till skattemyndig-
heten enligt gällande föreskrif-

eller på grund brister iter, av
eller bristfälligt underlag för
deklarationen eller inkomstupp-
giften, skall inkomsten upp-
skattas till det belopp som
framstår skäligt med hän-som

till vad framkommit isyn som
ärendet.
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4§3

Vid bestämmande pensionsgrundande inkomst skall, vadutöverav
framgår lagen allmän försäkring, gälla följande.som av om

Skattepliktiga förmåner skall till värde bestäms itas ettupp som
enlighet med 8 kap. 14-17 skattebetalningslagen 1997:483. När

får avvikelseskäl föreligger ske från förmånsvärde skattemyndig-som
heten bestämt enligt 9 kap. 2 § andra stycket skattebetalningslagen.

Vid beräkning inkomst Avdrag skall för kost-görasav av
anställning skall avdrag nader i arbetetgöras den försäk-som
för kostnader arbetstaga- rade har haft täcka, i denattsom

haft bestrida innehavdi mån kostnaderna, minskadeattren
i månanställning, den kost- med erhållen kostnadsersätt-

minskadenaderna, med ning, överstiger kro-ettusener-
hållen kostnadsersättning, Avdrag skall dock intenor.
överstiger kronor. från inkomster be-ettusen göras som

skattas enligt lagen 1991:586
särskild inkomstskatt förom

utomlands bosatta eller lagen
1991:591 särskild in-om
komstskatt för utomlands bo-

artister mfl.satta
Särskilda föreskrifter angående beräkning sådan inkomstav av an-

ställning, enligt lagen 1947:576 statlig inkomstskatt hänförssom om
till intäkt näringsverksamhet meddelas regeringen eller myndig-av av
het regeringen bestämmer.som

Vid beräkning inkomst förvärvsarbete får från inkomstannatav av
viss förvärvskälla inte dras underskott i förvärvskälla.av en av annan

8§4

Har belopp, enligt försäkrads självdeklaration inkomstutgörsom av
anställning, vid beräkning pensionsgrundande inkomst hänförts tillav
inkomst förvärvsarbete eller har eljest visst belopp hänförtsannatav
till slag inkomst försäkradeden uppgivit,än skall denneannat av

3 Senaste lydelse 1997:513.

4 Senaste lydelse 1994:491. Denna ändring har vi föreslagit i SOU
1997:72.
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skälen för beslutet ochmed angivandebeslutetunderrättas avom
omprövningtill enligt 8möjligheten a

Pensionsgrundande inkomstPensionsgrundande inkomst
skattsedel åskall angivas påskattsedel åangivasskall

slutlig skatt så kan ske. Iså kan ske. Iskattslutlig närnär
fall skall särskild under-särskild under-fall skall annatannat

rättelse den pensionsgrun-pensionsgrun-denrättelse omom
dande inkomst bestämtsbestämtsinkomstdande somsom

försäkrade. sändas till den försäkrade,till densändas om
adress känd.hansunderrättelse behöver ärSådan

till försäkradsändasdock icke
§ andrakap. 3i 1avsessom

1962:381stycket lagen om
försäkring.allmän

förstaoch tillämpasi kraft den januari 2001träder 1lagDenna
för år 2001.pensionsgrundande inkomstberäkningvidgången av

Äldre beräkning pensions-fortfarande vidbestämmelser gäller av
för tidigare år.grundande inkomst
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5 Förslag till

Lag ändring i lagen 1962:381 allmänom om

försäkring

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1962:381 allmänom om
försäkring

dels i 19 kap. §1 orden "lagen 1981:691 socialavgifter"att om
skall bytas "socialavgiftslagen 0000:000ut mot

dels kap.3 2 § och kap.11 2 § skall ha följande lydelse.att

Sjukpenninggrundande in- Sjukpenninggrundande in-
komst den årliga inkomst i komstär den årliga inkomst iär

försäkrad kan försäkrad kanpengar som en pengar som en
tillskomma vidare komma tills vidare fåantas att antas att

för arbete, antingen såsom för arbete, antingen såsomeget eget
arbetstagare i allmän eller arbetstagare i allmän eller
enskild tjänst inkomst enskild tjänst inkomstav av
anställning eller anställning eller påannan annan
grund inkomst för- grund inkomst för-annat annatav av
värvsarbete. inkomstSom värvsarbete. Som inkomstav av
anställning räknas dock inte anställning räknas dock inte
ersättning från arbetsgivare ersättning från arbetsgivareen en

bosatt utomlands ellerär bosatt utomlands ellerärsom som
utländsk juridisk utländsk juridisken person, en person,
arbetet har utförts i arbets- arbetet har utförts i arbets-om om

givarens verksamhet givarens verksamhetutom utom
riket. fråga arbeteI riket. Som inkomst anställ-om som av
utförs utomlands den ning eller inkomst annatav som av

statlig arbetsgivare förvärvsarbetesänts räknas inteav en
till land för arbete heller intäkt i 32 §ett annat som avses
för arbetsgivarens räkning 1 första och istycket hmom.
bortses vid beräkningen kommunalskattelagenav

1 omtryckt 1982:120.Lagen
Senaste lydelse 19 kap. 1 § 1997:946.av

2 Senaste lydelse 1997:1217. I SOU 1997:72 har vi föreslagit ytterli-
ändring.gare
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sjukpenninggrundande inkomst 1928:370 eller sådan ersätt-
från sådana lönetillägg ning i § första1som som anges
betingas ökade levnadskost- stycket 2-6 fjärdeoch stycketav
nader och andra lagensärskilda 1990:659 särskildom
förhållanden sysselsättnings-i löneskatt på vissa förvärvsin-
landet. inkomst komster.Som Som inkomstav an- av

inkomstställning eller förvärvsarbete räknasannatannatav
förvärvsarbete räknas inte inte sådan ersättning enligt
heller intäkt i 32 § gruppsjukförsäkring ellersom avses

första stycket hl och i trygghetsförsäkring vid arbets-mom.
kommunalskattelagen skada enligt 2 § förstasom

sådan1928:370 eller stycket lagen särskildersätt- om
ning i § första löneskatt1 på vissasom anges

fjärdestycket 2-6 och stycket förvärvsinkomster under-utgör
lagen 1990:659 särskild lag för nämnda skatt. Denom
löneskatt på vissa förvärvsin- sjukpenninggrundande inkom-

inkomst fastställskornster. Som försäkrings-stenav av
förvärvsarbete kassan.räknas Inkomst anställningannat av

inte sådan ersättning enligt och inkomst förvärvs-annatav
gruppsjukförsäkring eller arbete skall därvid för sigvar
trygghetsförsäkring vid arbets- avrundas till lägrenärmast

enligt första hundratal kronor.skada 2 §som
stycket särskildlagen om
löneskatt på vissa
förvärvsinkomster under-utgör
lag för nämnda skatt. Den
sjukpenninggrundande in-

fastställs försäk-komsten av
ringskassan. Inkomst av an-
ställning och inkomst annatav
förvärvsarbete skall därvid var
för sig avrundas till närmast
lägre hundratal kronor.

Vid beräkning sjukpen- Vid beräkning sjukpen-av av
ninggrundande inkomst bortses ninggrundande inkomst bortses
från sådan inkomst anställ- sådan anställ-från inkomstav av
ning förvärvsarbeteoch ning och förvärvsarbeteannat annat

överstiger sju och halv överstiger sju och halvsom en som en
gånger basbeloppet. Det be- gånger be-basbeloppet. Det
lopp sålunda skall undan- lopp sålunda skall undan-som som

skall första handi räknas skall i första hand räknastas tas
från för-inkomst från inkomst för-annat annatav av av av
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värvsarbete. Ersättning för värvsarbete. Ersättning för
utfört arbete i form utfört arbeteän i form änannan annan
pension räknas inkomst pension räknas inkomstsom av som av
anställning, såvida ersättningen anställning, såvida ersättningen
under år uppgår till minst under år uppgår tillett minstett

000 kronor,1 även 000 kronor,1motta- ävenom motta-om
inte anställd hos denär inte anställd hos denårgaren garen

ersättningen. I ersättningen.utger Iutgersom nu som nu
angivna fall skall den angivna fall skall densom som
utför arbetet såsom utför arbetet såsomanses anses
arbetstagare och den arbetstagare och denutger utgersom som
ersättningen såsom arbetsgi- ersättningen såsom arbetsgi-

Kan ersättning för arbete Kan ersättning för arbetevare. vare.
för någon räkning från och utbetalareannans en samma

åretunder inte uppgå till under året inte uppgå tillantas antas
minst 000 kronor,1 skall minst 000 kronor, skall1er- er-
sättningen från denne inte sättningen från denne intetas tas
med vid beräkningen den vidmed beräkningen denav av
sjukpenninggrundande inkom- sjukpenninggrundande inkom-

i fall då denän i fall då densten annat änsten annat
inkomst näringsverk-utgör inkomst näringsverk-utgörav av

samhet. Vid beräkning samhet. Vid beräkningav av
sjukpenning inkomst sjukpenninggrundande inkomst

anställning skall bortses anställning skall bortsesav av
från ersättning enligt 2 § från ersättning enligt 2 §som a som a
skall inkomst skall inkomstanses som av anses som av

förvärvsarbete förvärvsarbeteannat samt annat samt
ersättning idrottsutövare ersättning idrottsutövaresom som
får från sådan ideell förening får från sådan ideell förening

i 7 § 5 lagen i 7 § 5 lagensom avses mom. som avses mom.
1947:576 statlig inkomst- 1947:576 statlig inkomst-om om
skatt och har till huvud- skatt och har till huvud-som som
sakligt syfte främja idrotts- sakligt syfte främja idrotts-att att
lig verksamhet, ersättning- lig verksamhet, ersättning-om om

från föreningen under året från föreningen under åreten en
inte uppgåkan till minst inte kan minstuppgå tillantas antas

halvt basbelopp. Vid be- halvt basbelopp. Vid be-ett ett
räkning sjukpenninggrun- räkning sjukpenninggrun-av av
dande inkomst anställning dande inkomst anställningav av
bortses från ersättning bortses från ersättningäven även
från stiftelse tillhar från stiftelse har tillen som en som
väsentligt ändamål tillgodo- väsentligt ändamål tillgodo-att att
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ekonomiska intressen hos ekonomiska intressen hosse se
dem eller har varit demär eller har varitärsom som
anställda hos arbetsgivare anställda hos arbetsgivareen en

tilllämnat bidrag stiftel- lämnat bidrag till stiftel-som som
vinstandelsstiftelse eller vinstandelsstiftelse ellersen sen

från juridisk från juridisken annan person en annan person
med motsvarande ändamål, med motsvarande ändamål,om om
ersättningen sådan ersättningen sådanavser en avser en an-

inteanställd och ställd och inteutgör ersätt- ersättningutgör
ning för arbete för den juri- för arbete för den juridiska
diska räkning. Detta räkning. Detta gällerpersonens personens

endastgäller dock de dock endast de bidragom om
bidrag arbetsgivaren lämnat till arbetsgivaren lämnat till den

juridiskaden varit juridiska varitpersonen personen av-
avsedda bundna under sedda bundna underatt attvara vara
minst kalenderår och minst kalenderår och påtre att tre att
likartade villkor tillkomma likartade villkor tillkommaen en
betydande del de anställda. betydande del de anställda.av av
Om arbetsgivaren få- Om arbetsgivaren få-är ett är ett

fåmansägtmansföretag eller mansföretag eller fåmansägtett ett
handelsbolag skall vid beräk- handelsbolag skall vid beräk-

frånningen inte bortses ningen inte frånbortsesersätt- ersätt-
ning den juridiska ning den juridiskasom per- som per-

till sådanlämnar före- lämnar till sådan före-sonen sonen
tagsledare eller delägare i tagsledare eller delägare i före-
företaget denneeller närståen- eller denne närståendetaget
de i punkt i punkt 14avsesperson som person som avses
14 anvisningarna till 32 § anvisningarna till 32 §av av
kommunalskattelagen. Vid kommunalskattelagen. Vid
beräkning sjukpenninggrun- beräkning sjukpenninggrun-av av
dande inkomst anställning dande inkomst anställningav av
skall alltid bortses från skall alltid bortses frånersätt- ersätt-
ning från vinstandelsstiftelse ning från vinstandelsstiftelseen en

från bidraghärrör härrör från bidragsom som som som
arbetsgivaren lämnat under arbetsgivaren lämnat under
åren 1988-1991. åren 1988-1991.

Beräkningen den sjukpenninggrundande inkomsten skall, där för-av
hållandena inte kända för försäkringskassan,är grundas på de upplys-
ningar kassan kan inhämta den försäkrade eller dennessom av
arbetsgivare eller kan framgå den uppskattning, vidsom av som
taxering gjorts den försäkrades inkomst. Semesterlön får inteav
inräknas i den sjulcpenninggrundande inkomsten till högre belopp än
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vad skulle ha utgivits i lön för utfört arbete under motsvarandesom
liknande begränsningtid. En skall gälla semesterersättning. Inkomst

räkning fårarbete för beräknas högre än motsvararegenav som
avlöning för liknandeskälig arbete för räkning.annans

11 kap.

anställningMed inkomst Med inkomst anställningav av
lön eller ersättning lön eller ersättningavses annan avses annan

skatteplik-i eller andra i eller andra skatteplik-pengar pengar
tiga förmåner, försäk- tiga förmåner, försäk-som en som en
rad har fått såsom arbetstagare rad fått såsomhar arbetstagare

eller enskild tjänst. ii allmän allmän eller enskild tjänst.
likställsMed lön kostnadser- Med lön likställs kostnadser-

sättning inte enligt 8 kap. sättning inte enligt 8 kap.som som
skattebetalnings-19 eller 20 § eller19 20 § skattebetalnings-

lagen 1997:483 undantas vid lagen 1997:483 undantas vid
skatteavdrag.beräkning beräkning skatteavdrag.av av

Sådan skattepliktig intäkt i Sådan skattepliktig intäkt i
rabatt, bonus eller formform rabatt, bonus ellerav av

förmån utgår på förmån utgår påannan som annan som
ellergrund kundtrohet lik- grund ktmdtrohet eller lik-av av

nande, skall också nande, skall ocksåanses som anses som
inkomst anställning den inkomst anställning denomav av om

förslutligt har stått de slutligt förhar stått desom som
ligger till grundkostnader kostnader ligger till grundsom som

någonför förmånen för förmånen någonär ärannan annan
skattskyldig förden den skattskyldig förän är än ärsom som

förmånen. Till sådan inkomst förmånen. Till sådan inkomst
räknas dock inte från och räknas dock fråninte ochen en

arbetsgivare utgiven arbetsgivare utgivensamme samme
under år uppgåttlön lön under år uppgåttett ettsom som

sådantill 000 kronor. Till till 000 kronor. Till sådan1 1
inkomst räknas inte heller inkomst interäknas heller
intäkt i 32 § intäkt i 32 §som avses som avses

första stycket h och i första stycket h och i1 1 mom.mom.

3 1997:1273.Senaste lydelse I SOU 1997:72 har vi föreslagit ytterli-
ändring.gare
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kommunalskattelagen kommunalskattelagen
eller sådan 1928:370 eller sådan1928:370 ersätt- ersätt-

i § första ning i förstaning l 1 §anges som angessom
fjärde stycket stycket 2-6 och fjärde stycketstycket 2-6 och

1990:659 särskild lagen 1990:659 särskildlagen om om
förvärvsin-på vissa löneskatt vissa förvärvsin-löneskatt

komster. Såsom inkomstfråga arbetekomster. I om av an-
ställningutförts utomlandshar ävenansessom

vid beräkningenbortses av
pensionsgrundande inkomst

lönetilläggfrån sådana som
ökade levnads-betingas av

och andra särskildakostnader
sysselsättnings-förhållanden i
inkomstlandet. Såsom av an-

ställning ävenanses
sjukpenning och rehabiliteringspenning enligt denna laga samt

lagen ellersjukpenning enligt 1976:380 arbetsskadeförsäkringom
ersättning författning påmotsvarande utgår enligt ellersom annan

regeringens förordnande, mån ersättningen igrund i den träderav
inkomstför försäkrads såsom arbetstagare i allmän eller enskildstället

tjänst,
föräldrapenningförmâner,b
Vårdbidrag enligt 9 kap. i bidraget inte4 den månc är ersätt-

merkostnader,ning för
dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa,d

arbetsmarknadsstöd enligtkontant lagen 1973:371 kontante om
arbetsmarknadsstöd,

utbildningsbidrag under yrkesin-f arbetsmarknadsutbildning och
i formrehabilitering dagpenning ersättning vidriktad samtav

generationsväxling,
korttidsstudiestöd och enligt studiestödslagenvuxenstudiebidragg

eller lagen 1983: särskilt vuxenstudiestöd för1973:349 1030 om ar-
särskilt utbildningsbidrag,betslösa samt

delpension enligt lagarna och 1979:84 delpen-h 1975:380 om
sionsförsäkring,

till totalförsvarspliktiga enligti dagpenning tjänstgör lagensom
totalförsvarsplikt erhåller dagpenning1994: 1809 och andraom som

för totalförsvarspliktiga grunderna,enligt de gällande
utbildningsbidrag för doktorander,j

k timersättning vid vuxenutbildning för psykiskt utvecklingsstörda
Särvux,
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l livränta enligt 4 kap. lagen 1976:380 arbetsskadeförsäkringom
eller motsvarande livränta bestäms med tillämpning sagda lag,som av

från Sveriges författarfondrn och konstnärsnämnden utgående bi-
drag hänföra till inkomst förvärvsarbeteär enligtatt annatsom av
3 i den mån regeringen så förordnar,

statsbidrag till arbetslösan tillskott till deras försörjning närsom
de rörelse,startar egen

stipendiumo enligt punkt 12 ansvisningarna till 32 §som av
kommunalskattelagen skall intäkt tjänst, stipendiettas upp som av om
utbetalats fysisk bosatt i Sverige eller svenskav en person av en
juridisk person,

ersättning enligtp lagen 1988: 1465 ersättning och ledighet förom
närståendevård,

tillfälliga förvärvsinkomsterq verksamhet inte bedrivsav som
självständigt,

ersättning allmänr försäkringskassa enligt 20 § lagenutgersom
1991:1047 sjuklön,om

ersättning fråns semesterkassa.
frågaI ersättning i eller andra skattepliktiga förmånerom pengar

för utfört arbete i form pension, i frågaän ersättning tillannan om
idrottsutövare från visst slag ideell förening i fråga ersätt-samtav om
ning från vinstandelsstiftelse eller juridisk med motsva-annan person

ändamålrande gäller i tillämpliga delar bestämmelserna i 3 kap. 2 §
andra stycket §2 tredje fjärdeoch styckena.samt a

Vid beräkning inkomst anställning skall hänsyn till löntasav av
eller ersättning den försäkrade har fått från arbetsgivare,annan som en

bosatt riket eller utländsk juridiskär endast i fallärutomsom person,
då den försäkrade sysselsatts här i riket och överenskommelse inte
träffats enligt kap.3 2 § första stycket eller då han tjänstgjorta som
sjöman ombord på svenskt handelsfartyg. Vad här skall intesägssom
gälla beträffande lön till svenska medborgare, svenska eller,statenom
där lönen härrör från utländsk juridisk svensk juridiskperson, en

bestämmande inflytandeäger den utländska juri-överettperson, som
diska enligt Riksförsäkringsverket godtagen förbindelsepersonen, av
har för tilläggspensionsavgiften.att svara

skallHänsyn heller till lön eller ersättning fråntas annan
främmande beskickningmakts eller lönade konsulat här i riket eller
från arbetsgivare, tillhör sådan beskickning sådanteller konsulatsom
och inte svensk medborgare. Vadär här skall inte gällasägssom som
beträffande tilllön svensk medborgare eller till den attutansom vara
svensk medborgare bosatt i riket, utländskär beskickning härom en
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Riksförsäkringsverketi riket enligt godtagen förbindelse har attav
för tilläggspensionsavgiften.svara

åtagit sig förbindelseDen enligt tredje eller fjärde stycket skallsom
arbetsgivare.anses som

träder iDenna lag kraft den 1 januari 2001.
Äldre bestämmelser i 3 kap. 2 § tillämpas fortfarande beträffande

beräkning sjukpenninggrundande inkomst för tid före ikraftträ-av
dandet.

Äldre bestämmelser i 11 kap. 2 § tillämpas fortfarande be-
träffande beräkning pensions grundande inkomst och tillgodoräknan-av
de pensionspoäng för tid före ikraftträdandet.av
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6 tillFörslag
ändring iLag lagen 1976:380 arbets-om om

skadeförsäkring

Härigenom föreskrivs i 7 kap. 1§ lagen 1976:380att om
arbetsskadeförsäkringl orden "lagen 1981:691 socialavgifter"om
skall bytas "socialavgiftslagen 0000:000ut mot

lag träder i kraft denDenna januari1 2001.

l Lagen omtryckt 1993:357.
Senaste lydelse kap.7 1 § 1995:900.av
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7 Förslag till

ändringLag i lagen 1978:401 exportkre-om om
ditstöd

Härigenom föreskrivs i 5 § lagen 1978:401 exportkre-att om
ditstöd orden "lagen 1981:691 socialavgifter" skall bytas ut motom
"socialavgiftslagen 0000:000 "

.

Denna lag träder i kraft den januari1 20010ch tillämpas första
gången vid 2002 års taxering.

Senaste lydelse §5 1981:1152.av
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Förslag till8

ändring i 1979:611lagen upphovs-Lag om om

mannakonto

föreskrivs i 6§ lagen 1979:611 upphovs-Härigenom att om
mannakonto orden 1981:691 socialavgifter""lagen skall bytasom

"socialavgiftslagen OO00:0OO".ut mot

träder i kraft den januari 2001 och tillämpas förstalag 1Denna
2002 års taxering.gången vid

1 lydelse 6 § 1981:1154.Senaste av
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9 Förslag till
Lag ändring i lagen 1979:84 delpensions-om om

försäkring

Härigenom föreskrivs i 21 § lagen 1979:84 delpensions-att om
försäkring orden "lagen 1981:691 socialavgifter" skall bytas utom

"socialavgiftslagen 00O0:000".mot

Denna lag träder i kraft den januari1 2001.

1 Senaste lydelse 21 § 1981:695.av
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till10 Förslag
1092 med reglemen-ändring i lagen 1983:Lag om

pensionsfondenför Allmännate

reglemente för1092 medföreskrivs § lagen 1983:1Härigenom att
pensionsfonden följande lydelse.skall haAllmänna

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

1

enligtpemiingmedelpenningmedel enligt DeDe somsom
socialavgiftslagen1981 .691 4 kap. 3§lagenkap. 3§4

§ lagen0000:000 och 1socialavgifter och6 §lagenom
allmän1994:1744allmän1994:1744 pen-omom pen-

sionsavgift skall föras till All-sionsavgift skall föras till
pensionsfonden, skallpensionsfonden,Allmänna männa

första-sjätte fond-förvaltasförsta-sjätteförvaltasskall avav
styrelserna.fondstyrelsema.

i 2-16, 21-25,finnsförsta-tredje fondstyrelsernaBestämmelser om
39 ochi 26, 28-37,fjärde-sjätte fondstyrelserna4544 och samt om

§§.43-45

kraft januari 2001.träder i den 1lagDenna
Äldre enligtavgifterfortfarande i frågaföreskrifter tillämpas2. om

1994: 1744eller enligt lagensocialavgifter1981:691lagen omom
januari 2001.pensionsavgift i lydelse före den 1dessallmän

1 omtryckt 1991:1857.Lagen

2 lydelse 1997:952.Senaste
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11 Förslag till
ändringLag i lagen 1990:325 självdekla-om om

ration och kontrolluppgifter

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1990:325 själv-om om
kontrolluppgifterdeklaration och

dels i 3 kap. 9 § orden "lagen 1981:691 socialavgifter"att om
skall bytas "socialavgiftslagen 0000:000ut mot

dels 2 kap. 25 § och 3 kap. 60 § skall ha följande lydelse.att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Handelsbolag och rederi för Handelsbolag och rederi för
registreringspliktigtfartygskall registreringspliktigtfartygskall
varje år till ledning för deläga- varje år till ledning för deläga-

taxering lämna uppgifter taxering lämna uppgifterres res
i 19 § första och i 19§ första ochsom avses som avses

andra styckena för varje andra styckena för varjesamt samt
delägare uppgifter hans delägare uppgifter hansom om
andel bolagets eller rede- andel bolagets eller rede-av av
riets inkomst varje förvärv- riets inkomst varje förvärv-av av
skälla och hansvärdet andel skälla och värdet hans andelav av
eller lott i bolaget eller rederi- eller lott i bolaget eller rederi-

Uppgift skall också lämnas Uppgift skallet. också lämnaset.
delägares andel avdrag delägares andel avdragom av om av

från arbetsgivaravgift enligt från arbetsgivaravgift enligt
2 kap. 5 § lagen 1981 .-691 2 kap. 15-17 §§ socialavgifls-a

socialavgzfter. lagen 0000:000.om
Handelsbolag under beskattningsåret fastighet skall tillavyttratsom

ledning för delägares taxering lämna de uppgifter behövs för attsom
beräkna skattepliktig realisationsvinst. Detsamma gäller hand-om
elsbolaget under beskattningsåret överfört eller upplåtit fastighet under
sådana förhållanden överlåtelsen eller upplåtelsen enligt 25 §att
2 lagen 1947:576 statlig inkomstskatt skall jämställas medmom. om
avyttring fastighet. Kan intäktens totala belopp inte fastställas påav

Senaste lydelse 3 kap. 9 § 1997:774.av

2 Senaste lydelse 1996:1405.
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lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

beroendegrund den viss framtida händelse, skall uppgiftäratt avav
detta.lämnas om

Uppgifterna skall lämnas enligt bestämmelserna för särskild själv-
på detdeklaration och i 28 och 29 §§.sätt som anges

i 32 §Bestämmelserna anstånd gäller i tillämpliga delar förom upp-
enligt dennagiftsskyldighet paragraf.

3 kap.
60

kontrolluppgiftVid Vid kontrolluppgiftsomen en som
enligt 13, 14, 22 lämnas enligtlänmas 13, 14, 22

särskildskall fogas skall fogas särskildeller 27 § eller 27 §
uppgift sammandrag kon- uppgift sammandrag kon-av av
trolluppgifter. sådant trolluppgifter. sådantI Isam- sam-
mandrag skall mandrag skallanges nanm, anges namn,
postadress och postadress ochpersonnummer personnummer

föreller organisationsnummer eller organisationsnummer för
uppgiftsskyldige, antalet den uppgiftsskyldige, antaletden

kontrolluppgifterlätrmade lärrmade kontrolluppgiftersamt samt
sammanlagda beloppetdet det sammanlagda beloppetav av

har verk-de skatteavdrag de skatteavdrag har verk-som som
året föreställts under ställts under året företaxe- taxe-

ringsåret. skattemyn- ringsâret.Om Om skattemyn-
digheten har tilldelat den digheten har tilldelat denupp- upp-

särskilt redo-giftsskyldige giftsskyldige särskilt redo-ett ett
visningsnummer, skall detta, i visningsnummer, skall detta, i

sammandrag sådant sammandrag sådantän änannat annat
kontrolluppgift kontrolluppgiftsom avser om som avser om

utdelning eller betalning utdelning eller betalningränta, ränta,
utlandet,till eller från i till eller från utlandet, ianges anges

ellerstället för för ellerställetpersonnummer personnummer
organisationsnummer. Om den organisationsnummer. Om den
uppgiftsskyldige har gjort uppgiftsskyldige har gjort

för arbetstagaresavdrag föravdrag arbetstagaresen en
kostnader enligt 2 kap. 4§ kostnader enligt 2 kap. 12 § 5
första stycket 6 lagen socialavgijislagen 0000:000,
1981:691 socialavgzjñter,om

3 Senaste lydelse 1997:495.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

skall denna kostnad också skall denna kostnad också
i sammandraget. i sammandraget.anges anges

Redovisning konto i 57 § andra stycket tredjeav som avses
meningen skall lämnas i särskild uppgiftshandling för varje konto.

Vid kontrolluppgift lämnas enligt 17 25 26 32 44en som a, a, a,
eller 45 § skall fogas sammandrag, skall postadressupptasom nanm,
och eller organisationsnummer för den uppgiftsskyldigepersonnummer

antalet lämnade kontrolluppgifter.samt

Denna lag träder i kraft den januari1 2001 och tillämpas första
gången i fråga uppgifter till ledning för 2002 års taxering.om
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tillFörslag12

särskild1990:659i lagenändringLag omom

vissa förvärvsinkomsterpålöneskatt

särskild1990:659§§ lagenföreskrivs 1-3Härigenom att om
lydelse.skall ha följandeförvärvsinkornsterpå vissalöneskatt

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

1§I

medtillår betalasskall för varjelöneskattSärskild staten
24,26 procent

ingångvid åretsersättning till arbetstagareellerlön somannan
äldre,år eller65är

avgângsbi-kollektivavtalsgrundadutfaller enligtersättning2. som
förmån för arbets-arbetsgivare tilltecknasdragsförsäkring som av

tagare,
kollektivavtals-på grundannorledesavgångsersättning än3. avsom

ellerkommunavgângsbidragsförsäkring utbetalasgrundad staten,av
Kommunförbun-Svenskaarbetsgivare ellerkommunalförbund avsom

ochförsamlings-Svenska kyrkansLandstingsförbundet, pastorats-det,
landstingenochför kommunernaförbund, det organetgemensamma

socialvår-Sjukvårdens ochellerpersonalpensionadministrationför av
förutsättningunderrationaliseringsinstitut,ochplanerings- attdens

pensionsavtal ellerkommunalttillämpararbetsgivaren annanav
kommunalttillämpararbetsgivarenförutsättningunderarbetsgivare, att

imed vadi enlighettecknatsoch borgenpensionsavtal att angessom
kommunalskatte-§anvisningarna till 23bstycketförstapunkt 20 ave

1928:370,lagen
trygghetsavtal,s.k.omfattasavgångsersättning4. som av

enligtåtnjutsgruppsjukförsälcringutgår enligtersättning somsom
arbetsmarknadenskollektivavtal mellanifastställtsgrunder som

tillkomplementersättningentill den delhuvudorganisationer utgör
till sjukbidrag,ellerförtidspension

ansvarighetsförsäkringutgår på grundersättning6. somavsom
arbets-mellankollektivavtalifastställtsgrunderenligtåtnjuts som
i fonnutgårersättningendelhuvudorganisationer till denmarknadens

inkomst,mistadkompensation förinteengångsbelopp utgörsomav

1 1997:940.lydelseSenaste
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

7. bidrag arbetsgivare lämnar till sådan vinstandels-som en en
stiftelse i 3 kap. 2 § andra stycket lagen 1962:381som avses om
allmän försäkring eller juridisk med motsvarandeen annan person
ändamål med undantag för bidrag lämnas till pensions- ellersom en
personalstiftelse enligt lagen 1967:531 tryggande pensionsut-om av
fästelse m.m.

Skattskyldig denär Skattskyldig denär ärsom som
sådan ersättning eller bosattutgett eller har fast driftställe

sådant bidrag i i Sverige och harsom avses utgettsom
första stycket. I fråga sådan ersättning eller sådantom
sådan för skatte- bidragmottagaren i förstasom avses
pliktig intäkt tjänst i form stycket. I fråga sådan förav om

rabatt, bonus eller skattepliktig intäktav mottagarenannan
fönnån, på grund tjänstut i form rabatt,som ges av av

kundtrohet eller liknande, bonus eller förmån,av annan som
skall den slutligt har stått på grund kundtrohetutsom ges av
för de kostnader ligger till eller liknande, skall densom som
grund för förmånen slutligt har stått för de kost-anses som
skattskyldig enligt denna lag, nader ligger till grund försom

inte denne denär är förmånen skattskyl-om som anses som
skattskyldig till inkomstskatt dig enligt denna lag, inteom
för förmånen. denne den skattskyl-är ärsom

dig till inkomstskatt för för-
månen.

Vid bestämmande skatte- Vid bestämmande skatte-av av
underlaget tillämpas bestäm- underlaget tillämpas bestäm-
melserna i kap.2 3-5 lagen melserna i 2 kap. 10-13 §§
1981:691 socialavgifter socialavgijislagen 0000:000om
med undantag 4 § första med undantag 12 § 2 ochav av
stycket 2 och 13. 11.

Vid bestämmande skatteunderlaget enligt första stycket 6 skallav
bortses från ersättning för arbetsskada inträffat före utgångensom av
juni 1993 ersättningen tid därefter från ersättning församtom avser
arbetsskada inträffat före utgången år 1992 skadan anmältssom av om

försäkringskassatill allmän efter utgången juni 1993. Detta gällerav
dock endast ersättning för och arbetstagare beräknassom en samme
på lönedelar inte överstiger sju och halv gånger basbeloppetsom en
enligt kap. 6 § lagen1 allmän försäkring.om
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2§2

enskild ellerEn enskildEn ärettperson person som
årskall för varje tilldödsbo bosatt eller har fast driftsställe

särskild löneskattbetala i Sverige eller dödsbo skallstaten ett
inkomstmed 24,26 för varje år till betalaprocent staten

kommunalskattelagenenligt särskild löneskatt med 24,26
närings-1928:370 inkomst enligt kom-procentannanav

här i landetverksamhet munalskattelagen 1928:370än
aktiv näringsverksamhetsådan näringsverksamhetav annan

3 § förstai 11 kap. i sådanhär landet aktivänsom avses
1962:381stycket lagen näringsverksamhet iom som avses

försäkring passivallmän kap. 3 § första stycket11
näringsverksamhet 1962:381lagen allmänsamt, om om

skattskyldige före åretsden försäkring passiv närings-
år eller intebörjan fyllt 65 verksamhet densamt, om

under hela åretfyllt 65 år skattskyldige före årets börjanmen
ålderspension elleruppburit hel fyllt 65 år eller inte fyllt 65 år

inkomstavlidit under året, året uppburitunder helamen
ålderspension eller avliditi kap. 4 § andra hel3som avses

.691 inkomststycket lagen 1981 under året,om som
socialavgifter vidare på i §§ socialav-3 kap. 1-8samt avses
ersättning utgår enligt giftslagen 0000:000 vid-samtsom

avtalsgruppsjukförsäk- utgårsådan på ersättningare som
i punkt 12ring enligt sådan avtalsgruppsjuk-avses avsom

anvisningarna till 22 § kommu- försäkring i punktsom avses
eller enligtnalskattelagen anvisningarna §12 till 22av

trygghetsförsäkringsådan kommunalskattelagen ellersom
nämndai anvis- enligt sådan trygghetsförsäkr-avses

ningspunkt till den del i anvis-ersätt- ing nämndasom avses
utgår i formningen ningspunkt till den del ersätt-av eng-

inteångsbelopp ningen utgår i formutgörsom eng-av
kompensation för mistad in- ångsbelopp inte utgörsom

Skatt beräknas inte påkomst. för in-kompensation mistad
för vilkasådana inkomster den komst. Skatt beräknas inte på

skattskyldige skall betala sådana inkomster för vilka denegen-
avgifter kap.enligt 3 4 § lagen skattskyldige skall betala egen-

socialavgifier. Bedömning- avgifter socialavgijctsla-enligtom
näringsverksamhet Bedömningen närings-ären om gen. om

2 lydelse 1997:940.Senaste
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

aktiv eller passiv förgörs verksamhet aktiv ellerären pas-
förvärvskälla enligt kommunal- siv för förvärvskällagörs en
skattelagen. enligt kommunalskattelagen.

Vid beräkning skatte-av
underlaget gäller tillämpligai Vid beräkning skatte-av
delar bestämmelserna i 3 kap. underlaget gäller bestämmel-

§ lagen5 socialavgijfter. i 3 kap. 16 18 §om serna
första stycket 1 och 19 § socia-
lavgiftslagen.

Skatt betalas inte då skatteunderlaget understiger l 000 kronor.

3§3

frågaI särskild löneskatt frågaI särskild löneskattom om
gäller bestämmelserna i kap.5 gäller bestämmelserna i kap.5
lagen 1981:691 socialav- socialavgiftslagen 0000:000om
gifter vad i nedan vadsamt i nedan angivnasamtsom som
angivna författningar före-är författningar föreskrivet iär
skrivet i fråga avgifter fråga avgifter enligt nämn-om om
enligt nämnda lag: da lag:

kommunalskattelagen 1928:370,
lagen 1990:325 självdeklaration och kontrolluppgifter,om
lagen 1979:611 upphovsmannakonto.om

Denna lag träder i kraft den januari1 2001.
Den bestämmelsen i 1 § tillämpas på ersättning betalasnya som

från och med den januari1 2001.ut
Den bestämmelsen i 2 § tillämpas på inkomst uppbärsnya som

fr.o.m. den januari1 2001. Omfattar beskattningsåret tid såväl före
efter utgången år 2000 skall, den skattskyldige inte visarsom av om

så del beskattningsårets inkomstannat, hänförligstor tillav anses
tiden efter utgången år 2000 förhållandet mellanav motsom svarar
den del beskattningsåret infaller under denna tid och helaav som
beskattningsåret.

3 Senaste lydelse 1996:676.
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Förslag till13

ändring i lagen 1990:912 nedsättningLag omom

socialavgifterav

föreskrivs i fråga nedsättningHärigenom lagen 1990:912om om
socialavgifterlav

orden "lagen 1981:691 socialavgifter"dels i § skall bytas1att om
"socialavgiftslagen 0O0O:OOO",ut mot

8 § och § skall ha följande lydelse.dels 2-5 §§, 13att

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

2

arbetsgivare gäller sådana arbets-gäller LagenLagen
försäkradesådana givare egenföretagareoch ochsom som

lagen kap. socialav-kap. 2§ i J 2 §i 1 avsesavses
socialavgijfter.:691 gijislagen 0000:000.1981 Denom

dock inte kommu- integäller gäller dock kommunerDen
myndig-statliga statliga myndig-eller andra eller andraner

affärsdrivande affärsdrivandeheter heter änän statens statens
verk.verk.

3

på socialavgifter hänförliga till arbete inomtillämpasLagen ärsom
stödberättigad enligt 6 ellersådan verksamhet 11ärsom

Verksamhet inom stålindustri omfattas Fördraget omsom av
Europeiska kol- stålgemenskapen stödbe-upprättandet och inteärav

rättigad enligt denna lag.
arbetsgivare eller En arbetsgivare ellerEn en en

verksamhet egenföretagare verksam-försäkrad vars vars
hänför sighuvudsakligen hänför sig till het huvudsakligen

stödberättigad verksamhet, till stödberättigad verksamhet,
nedsättning skall beviljas nedsättningskall beviljas avav

omtryckt 1994:548.Lagen
lydelse 1 § 1996:959.Senaste av

2 lydelse 1994:548.Senaste

3 lydelse 1995:894.Senaste
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

avgifter hela sinför verksam- avgifter för hela sin verksam-
övriga förutsättningarhet het övriga förutsättningarom om

uppfyllda.för detta Om förär detta uppfyllda. Omär
iverksamheten bara mindre verksamheten bara i mindre

hänför sigomfattning till sådan omfattning hänför sig till sådan
fårverksamhet, nedsättning verksamhet, får nedsättning

beviljas endast beviljas endastom om
arbetsgivaren eller den arbetsgivaren eller egen-

försäkrade påverkas på grund företagaren påverkas på grund
lagens bestämmelser i lagens bestämmelser iav mer av mer

betydande grad konkurrens, betydande grad konkurrens,av av
och och

del verksamheten2. den berättigar till nedsättning kanav som av-
från den övriga.gränsas

fall i tredjeI stycket andra meningen får nedsättningsom avses
efterbeviljas endast särskild prövning regeringen eller denav

myndighet regeringen bestämmer. Nedsättning får beviljas barasom
för den del avgifterna hänför sig till den nedsättningsbe-av som

verksamheten.rättigade

4§

tillämpas påLagen Lagen tillämpas påäven även
hänförligaavgifter till avgifterär hänförliga tillärsom som

sådant företagarbete inom sådant arbete inom företagett ett
eller inom organisation eller inom organisationen som en som

berättigat till stöd inom berättigat tillär stöd inomärett ett
ellerstödområde enligt 7 12 stödområde enligt 7 eller 12

dock beviljasNedsättning får Nedsättning får dock beviljas
kanendast arbetet endast arbetetavgrän- kan avgrän-om om

från arbetsgivarens eller från arbetsgivarens ellersas sas
den försäkrades övriga verk- egenföretagarens övriga verk-
samhet. samhet.

Om arbete i första stycket ingår isägs stödberättigad verksam-som
het enligt 6 eller 11 tillämpas 3 § i förstället denna paragraf.

4 lydelseSenaste 1994:548.
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lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

5§5

socialavgifterNedsättning Nedsättning socialavgifterav av
enligt gäller3 eller 4 § endast enligt eller3 4 § gäller endast

verksamheten eller, i fall verksamheten eller, i fallom om
i 4 arbetet inom i 4 arbetet inomsom avses som avses

företaget eller organisationen företaget eller organisationen
bedrivs vid arbetsgivarens eller bedrivs vid arbetsgivarens eller
den försäkrades fasta driftställe egenföretagarens fasta drift-
i område i §l ställe i område i §lsom anges som anges
andra och tredje styckena. andra och tredje styckena.

8§°

arbetsgivare ellerFör För arbetsgivare elleren en en en
försäkrad berättigad till egenföretagareär berätti-ärsom som
stöd för verksamhet gad till förstöd verksamhetsom avses
i 6 § eller för arbete i 6 § eller för arbetesom avses som avses
i 7 § skall den efter i § skall den7procentsats som avses
vilken arbetsgivaravgifter efter vilken arbets-procentsats
respektive egenavgifter givaravgifter respektivesam- egen-
manlagt skall ned avgiftersättas sammanlagt skalltas ut tas
med ned medsättasut

frågai arbetsgiva- i fråga arbetsgiva-om en om en
åtta procentenheter till och åtta procentenheter till ochre: re:

med utgiftsåret 2000, eller med utgiftsåret 2000, eller
fråga försäkrad:i i fråga egenföreta-om en om en

åtta tillprocentenheter och åtta procentenheter tillgare:
med inkomstâret 2000, den och med inkornståret 2000,om om
försäkrades hemortskommun egenföretagarens hem-
enligt kommunalskattela-66 § ortskommun enligt 66 § kom-

för inkomstâret1928:370 munalskattelagen 1928:370gen
belägen inom stödornrådet. för inkomstâret belägenär är
Nedsättningen enligt första inom stödområdet.

stycket kan kombineras med Nedsättningen enligt första
stycket kan kombineras med

5 lydelse 1994:548.Senaste

° lydelse 1996:Senaste 1489.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

nedsättning enligt lagen nedsättning enligt socialav-
1981:691 socialavgifter. giftslagen 0000:000.om

13

arbetsgivareFör eller För arbetsgivare elleren en en en
försäkrad berättigad tillär egenföretagare berätti-ärsom som

förstöd verksamhet gad till stöd för verksamhetsom avses
i eller för arbete11 § i 11 § eller försom som avses

i § skall12 den arbete i 12 § skallavses pro- som avses
efter vilken arbets- den eftercentsats vilkenprocentsats

givaravgifter respektive arbetsgivaravgifter respektiveegen-
avgifter sammanlagt skall egenavgifter sammanlagt skalltas

ned medsättas ned medut sättastas ut
i fråga arbetsgiva- i fråga arbetsgiva-om en om en

åtta procentenheter till och åtta procentenheter till ochre: re:
med utgiftsåret 2000, eller med utgiftsåret 2000, eller

i fråga försäkrad: 2. i fråga egenföreta-om en om en
åtta procentenheter till och åtta procentenheter tillgare:
med inkomståret 2000, den och med inkomståret 2000,om om
försäkrades hemortskommun egenföretagarens hem-
enligt 66 § kommunalskattela- ortskommun enligt 66 § kom-

1928:370 för inkomståret munalskattelagen 1928 370gen :
belägen inom stödområdet.är för inkomståret belägenär
Nedsättningen enligt första inom stödområdet.

stycket kan kombineras med Nedsättningen enligt första
nedsättning enligt lagen stycket kan kombineras med
1981 :691 socialavgifter. nedsättning enligt socialav-om

giftslagen 0000:000.

ÄldreDenna lag träder i kraft den 1 januari 2001. bestämmelser
tillämpas fortfarande i fråga avgifter enligt lagen 1981:691om om
socialavgifter.

7 Senaste lydelse 1996:1489.
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till14 Förslag
ändring i lagenLag 1991:586 särskildom om

inkomstskatt för utomlands bosatta

föreskrivs i frågaHärigenom lagen 1991:586 särskild in-om om
bosattakomstskatt för utomlands

dels i orden "lagen5 § 1981:691 socialavgifter" skall bytasatt om
"socialavgiftslagen 0000:000,ut mot

dels i lagen skall införasdet paragraf, 14att samten ny a
före § rubrik14 följande lydelse.närmast a en ny av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Allmän pensionsavgift m.m.

14 §a

Att skatteavdrag i vissa fall
skall för betalninggöras även

allmän pensionsavgift enligtav
lagen 1994:1744 allmänom
pensionsavgift framgår be-av
stämmelser skattbetal-i
ningslagen 1997:483.

träder i kraftDenna lag den januari 2001 tillämpas på1 och
efterinkomst uppbärs utgången år 2000.som av

lydelse § 1997:251.Senaste 5av
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tillFörslag15

ändring i lagen 1991:591 särskildLag om om
förinkomstskatt utomlands bosatta artister m.fl.

föreskrivsHärigenom i fråga lagen 1991:591 särskildom om
utomlandsinkomstskatt för bosatta artister mfl det i lagen skallatt

paragraf,införas 13 före rubrik13 §närmastsamten ny en avny
lydelse.följ ande

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Allmän pensionsavgifft m.m.

13 §

skatteavdrag fallAtt i vissa
skall för betalninggöras även

allmän pensionsavgift enligtav
lagen 1994:1744 allmänom

be-pensionsavgift framgår av
stämmelser skattbetal-i
ningslagen 1997:483.

träder i kraft den januari påDenna lag 1 2001 och tillämpas
efteruppbärs utgången årinkomst 2000.som av
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16 Förslag till

ändringLag i lagen 1991:1047 sjuklönom om

Härigenom föreskrivs i §17 lagen 1991:1047 lagenatt om
sjuklön orden "lagen 1981:691 socialavgifter" skall bytas ut motom

socialavgiftslagen" 0000:000 "
.

ÄldrelagDenna träder i kraft den januari1 2001. bestämmelser
tillämpas fortfarande vid beräkning lönekostnader för tid föreav
ikraftträdandet.

Senaste lydelse 17 § 1996:1062.av
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Förslag till17

ändring i lagenLag 1993:16 försäkringom om

vissa semesterlönekostnadermot

föreskrivsHärigenom i §1 lagen 1993:16 försäkringatt motom
semesterlönekostnadervissa orden "lagen 1981:691 socialav-om

gifter" skall bytas "socialavgiftslagen O0O0:000".ut mot

Äldrelag träder i kraft denDenna 1 januari 2001. bestämmelser
tillämpas fortfarande vid beräkning lönekostnader för tid föreav
ikraftträdandet.

Senaste lydelse l § 1995:1485.av
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18 Förslag till

ändringLag i lagen 1993:1536 ränteför-om om

delning vid beskattning

Härigenom föreskrivs i 10 § lagen 1993:1536 ränteför-att om
beskattningdelning vid orden "lagen 1981:691 socialavgifter"om

skall bytas "socialavgiftslagen 0000:000".ut mot

lag träder iDenna kraft den januari1 2001 och tillämpas första
gången vid 2002 års taxering.

Senaste lydelse 10 § 1997:948.av
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till19 Förslag
ändring i lagenLag 1994:1744 allmänom om

pensionsavgift

Härigenom föreskrivs i fråga lagen 1994:1744 allmänom om
pensionsavgift

dels 8 § skall upphöra gälla,att att
dels 3 §1 5-7 skall ha följande lydelse.samtatt

lydelseNuvarande Föreslagen lydelse

1§2

Allmän pensionsavgift skall betalas enligt denna lag.
Avgiften finansie-används till

ring försäkringen för tilläg-av
gspension enligt lagen 1962:-
381 allmän försäkring.om
Avgiften förs till Allmänna pen-
sionsfonden.

3§3

Avgiften beräknas på sådan Avgiften beräknas sådan
inkomst anställning färsäkringsgrundande inkomstav som

2 § lageni kap.ll anställning iavses av avsessom
1962:381 allmän för- kap. § lagen11 2 1962:381om
säkring och sådan inkomst allmän försäkring ochav om

förvärvsarbete sådan försäkringsgrundande in-annat som avses
i kap. 3 § nämnda lagll komst förvärvsarbeteannatom av
den enskilde skattskyldig för i 11 kap. 3 §är nämn-som avses

kommunal-inkomsten enligt da lag. Inkomst anställningav
skattelagen 1928:370. In- och inkomst förvärvs-annatav
komst anställning och in- arbete skall därvid för sigav var

förvärvsarbetekomst avrundas till lägrenärmastannatav
för sigskall därvid hundratal kronor.var av-

1 lydelse 8 § 1996:682.Senaste av

2 lydelse 1997:937.Senaste

3 Senaste lydelse 1997:936.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

rundas till lägre hund-närmast
ratal kronor.

Vid beräkning inkomst Avdrag skall för kost-görasav av
anställning skall avdrag nadergöras i arbetet densom av-
för kostnader arbetstaga- giftsskyldige har haft täcka,som att

haft bestrida i innehavd i den mån kostnaderna, min-attren
anställning, i den mån kost- skade med erhållen kostnadser-
naderna, minskade med sättning, överstiger ettusener-
hållen kostnadsersättning, kronor. Avdrag skall dock inte
överstiger kronor. från inkomsterettusen göras be-som

skattas enligt lagen 1991:586
särskild inkomstskatt förom

utomlands bosatta eller lagen
1991:591 särskild in-om
komstskatt för utomlands bo-

artistersatta m. .Avgiften beräknas på inkomsterna till den delsumman av summan
inte överstiger sju och halv gånger det förhöjda basbeloppeten som

i 1 kap. 6 § lagen allmän försäkringanges om

5§

Avgiftsunderlaget skall för Avgiftsunderlaget skall för
varje år fastställas skatte- varje år fastställas skatte-av av
myndigheten i samband med myndigheten med ledning av
taxeringen till statlig och kom- den avgiftsskyldiges taxering

inkomstskatt.munal till statlig inkomstskatt.
Om avgift skall beräknas pä

inkomst inte föremål förärsom
taxering till statlig inkomst-
skatt, gäller särskilda bestäm-
melser i 11 kap. 9 § första
stycket andra meningen skatte-
betalningslagen 1997:483.



SOU 1998:67 Författningsförslag 83

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6

Avgiften används till finans- Bestämmelserna i taxerings-
försäkringeniering för lagen 1990:324 och skattebe-av

enligttilläggspension lagen talningslagen 1997:483
1962:381 allmän försäk- tillämpas frågai avgiftom om
ring. enligt denna lag. I fall som

Avgiften förs till Allmänna i 5 §andra stycket gälleravses
pensionsfonden. särskilda bestämmelser.

7

Bestämmelserna i taxerings- Vad i skattebrottslagensom
lagen 1990:324 och skattebe- 1971 :69 föreskrivs skattom

1997:483talningslagen till- gäller i fråga avgiftäven om
lämpas i fråga avgift enligt dennai lag.om som avses
denna lag. Avgift enligt denna lag

omfattas lagenäven av
1971:1072 förmånsbe-om
rättigade skattefordringar

och lagen 1978:880m.m. om
betalningssäkring för skatter,
tullar och avgifter.

träder iDenna lag kraft den januari1 2001.
2. De bestämmelserna tillämpas på inkomst anställningnya av som

betalas fr.0.m. den 1 januari 2001 på inkomstut samt annatav
förvärvsarbete uppbärs fr.0.m. den dagen. Omfattar be-ettsom
skattningsår tid såväl före efter utgången år 2000 skall,som av om
den avgiftsskyldige inte visar så del beskattningsåretsannat, stor av

hänförliginkomst till tiden efter utgången år 2000anses av som svarar
förhållandet mellan den del beskattningssâret infallermot av som

under denna tid och hela beskattningsåret.

4 Senaste lydelse 1997:936.

5 lydelseSenaste 1997:936.
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20 tillFörslag
ändring iLag lagen 1994: 1748 förvaltningom om

vissa tilläggspensionsavgifterav

Härigenom föreskrivs 1 § lagen 1994:1748 förvaltningatt om av
vissa tilläggspensionsavgifter skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 §

lagDenna gäller förvalt- Denna lag gäller förvalt-
ningen de penningmedel ningen de penningmedelav av

enligt 4 kap. 3 § lagen enligt4kap. §s0cialav-3som som
1981 .691 socialavgifter giftslagen 0000:000 skallom
skall placeras konto hos placeras konto hos Riks-
Riksgäldskontoret. gäldskontoret.

Förvaltade medel skall finansiera framtida pensioner.

ÄldreDenna lag träder i kraft den 1 januari 2001. bestämmelser
tillämpas fortfarande i fråga tilläggspensionsavgifter enligt lagenom
1981:691 socialavgifter.om
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till21 Förslag
ändring i lagen 1994:1920 allmänLag omom

löneavgift

föreskrivsHärigenom 2 och 4 §§ lagen 1994:1920att om
följandelöneavgift skall ha lydelse.allmän

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1§

för varjeArbetsgivare skall Arbetsgivare iavsessom
löneavgift.år betala allmän kap. 2 § socialavgijftslagen1

beräknas på detLöneavgiften 0000:000 och bosattärsom
gäller för arbets- fastunderlag eller har driftställe isom

folkpensione-givaravgift till skall för år betalaSverige varje
.-691 löneavgift.enligt lagen 1981 allmän Löneav-ringen

på underlagsocialavgifter. giften beräknas detom
gäller för arbetsgivarav-som

folkpensioneringengift till
enligt nämnda lag.

2§

kap. egenföretagareenligt 1 2 § EnDen som som avses
socialav- socialavgiftslagen1981:691 i 1 kap. 2 §lagen om

betala egenavgifter bosattgifter skall 0000:000 och ärsom
för varje år betala allmänskall eller har fast driftställe i Sveri-

Löneavgiftenlöneavgift. beräk- skall för varje år betalage
underlag gällerpå det löneavgift.allmän Löneav-somnas

egenavgift till folkpensio-för giften underlagberäknas det
nänmda lag.neringen enligt egenavgift tillgäller försom

enligtfolkpensioneringen
nämnda lag.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

§4

frågaI allmän löneavgift I fråga allmän löneavgiftom om
gäller bestämmelserna i 5 kap. gäller bestämmelserna i kap.5
lagen 1981:691 socialav- socialavgiftslagen 0000:000om
gifter vad i nedan vad i nedan angivnasamt samtsom som
angivna författningar före- författningarär föreskrivet iär
skrivet i fråga avgifter fråga avgifter enligt nämn-om om
enligt nämnda lag: da lag:

kommunalskattelagen 1928:370,
2. lagen 1990:325 självdeklaration och kontrolluppgifter,om

lagen 1979:611 upphovsmannakonto.om

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.
2. Den bestämmelsen i § tillämpas1 ersättning betalasnya som
från och med den januari1 2001.ut

Den bestämmelsen i 2 § tillämpas inkomst uppbärsnya som
fr.0.m. den januari1 2001. Omfattar beskattningsåret tid såväl före

efter utgången år 2000 skall, den skattskyldige inte visarsom av om
så del beskattningsårets inkomstannat, stor hänförlig tillav anses

tiden efter utgången år 2000 förhållandet mellanmotav som svarar
den del beskattningsåret infaller under denna tid och helaav som
beskattningsåret.

l Senaste lydelse 1996:683.
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till22 Förslag
ändring i lagen 1995:439Lag beskattning,om om

förtullning och folkbokföring under krig eller
krigsfara m.m.

föreskrivsHärigenom i 2 § lagen 1995:439 beskattning,att om
m.m.och folkbokföringförtullning under krig eller krigsfara orden

1981:691 socialavgifter""lagen skall bytas "socialav-ut motom
0000:000giftslagen "

.

Äldrelag träder i kraft denDenna januari 2001.1 bestämmelser
tillämpas fortfarande i fråga avgifter enligt lagen 1981:691om om
socialavgifter.

1 Senaste lydelse 2 § 1997:949.av
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23 tillFörslag
ändring iLag skattebetalningslagen 1997:483om

Härigenom föreskrivs i fråga skattebetalningslagen 1997:483om
dels i 11 kap. 10 § orden "lagen 1981:691 socialavgifter"att om

skall bytas "socialavgiftslagen 0000:00O",ut mot
dels kap.l 1 4 kap. 1 5 kap. 4 8 kap. 11, 20 ochatt

kap.22 §§, 9 och 3 §§, 101 kap. 25 och 27 11 kap. 9 ochsamt
12 §§ skall ha följande lydelse,

dels idet lagen skall införas tolv paragrafer, kap.2 3att nya a
6 kap. 8 kap.4 9 10 kap. 8 a-f och kap.11 8 §§,a a a-c

före 2 kap. 3 8närmast kap. 9 10 kap. 8 och 8 f §§samt a a a
kap. 8 §11 rubriker följande lydelse.samt a nya av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

kap.1
1

Denna lag gäller vid bestämmande, debitering, redovisning och
betalning av

sådan skatt eller avgift i kap. § första1 1 stycketsom avses
taxeringslagen 1990:324,

avgift enligt2. lagen avgift enligt socialavgifts-
1981 :691 socialavgijfter, lagen 0000:000,om

skatt enligt lagen 1990:659 särskild löneskatt på vissaom
förvärvsinkomster,

4. skatt enligt mervärdesskattelagen 1994:200,
avgift enligt lagen 1994:1920 allmän löneavgift,om
skattetillägg och förseningsavgift i fråga sådan skatt ellerom

avgift i 1-5 förseningsavgift enligt fastighetstaxe-samtsom avses
ringslagen 1979: 152, ochl

på skatt,7. skattetillägg eller avgift iränta 1-6.som avses
I lagen finns särskilda be-

stämmelser allmänom pen-
sionsavgift enligt lagen
1994:1744 allmänom pen-
sionsavgift och egenavgifter
enligt 3 kap. socialavgiftslagen
0000:000 skall betalassom

Senaste lydelse 1997: 1032.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

den har avgiftspliktigav som
inkomst inte skall taxerassom
till statlig inkomstskatt.

gäller inte skatt enligt mervärdesskattelagen skallLagen när tas ut
för vid import. I sådant fall gäller tullagen 1994:1550.varor

2 kap.

Beslut allmän pensions-om
avgift och egenavgifter i vissa
internationella fall

3a§

Beslut avgifter rörom som
sådan ien person som avses

fattas,kap. 1 §andra stycket1
skall be-om personen

skattas enligt lagen 1991:586
försärskild inkomstskattom
denutomlands bosatta, av

skattemyndighet be-ärsom
8 §skattningsmyndighet enligt

den lagen, och,
skall beskat-om personen

enligt lagen 1991:591tas om
särskild inkomstskatt för utom-
lands bosatta fl.,artister avm.
den skattemyndighet ärsom
beskattningsmyndighet enligt
10 § den lagen.

för arbete iOm ersättning
fall iandra än som avses

tillstycket betalasförsta ut en
sådan iavsesperson som

och§ andra stycket1 kap. 1
inkomsthar någondenne inte

skall till statlig in-taxerassom
komstskatt, skall beslut rörsom
den fattas av sammapersonen
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

skattemyndighet skall fattasom
sådana beslut utbe-rörsom
talaren.

4 kap.
1 §

Preliminär skatt för skattskyldig skall betalas för inkomståreten
med belopp så möjligtnära kan den slutligaantas motsvarasom som
skatten enligt den årliga taxeringen året efter inkomståret.

Preliminär skatt skall också
betalas för sådanen person

1 kap. §1 andrasom avses
stycket med belopp såsom

möjligt kannära antassom
den allmännamotsvara pen-

sionsavgiften enligt lagen
1994:1744 allmänom pen-
sionsavgift och egenavgifter
enligt kap.3 socialavgiftslagen
0000:000, så dessasom
avgifter skall bestämmas enligt

kap.11 9 § denna lag.

5 kap.
4 §

Skatteavdrag skall inte från ersättninggöras betalas tillutsom
landsting, kommuner, kommunalförbund eller kyrkligastaten,

kommuner,
fysiska2. inte fysiska2. intepersoner som personer som

bosatta i Sverige,är bosatta i Sverigeär och som
inte skall betala allmän pen-
sionsavgift enligt lagen
1994:1744 allmänom pen-
sionsavgift.

3. utländska juridiska ellerpersoner,
4. visar sådant beslut befrielsemottagare frånettsom upp om

skatteavdrag i 10 eller 11som avses
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Första stycket 2 och 3 gäller inte, ersättningen betalas förutom
näringsverksamhet bedriver från fast driftställe härmottagaren ettsom
i landet.

6kap.

4a§

Om preliminär skatt i fall
i 4 kap. § andra1som avses

stycket skall betalas F-som
skatt, tillämpas i stället för
bestämmelserna i föl-1-4
jande.

F-skatten skall beräknas på
grundval preliminärav en
avgiftsdeklaration och andra
tillgängliga uppgifter. Vid
beräkning F-skatten tilläm-av

de bestämmelseri kap.11pas
10-12 §§ gäller slutlignärsom
avgift bestäms.

8 kap.
5 §

I fråga sjöinkomst i första stycket punkt anvis-1om som avses av
ningarna till § kommunalskattelagen49 1928:370 skall skatteavdrag
beräknas enligt särskilda skattetabeller för sjömän. Tabellerna skall
grundas på den skattskyldige har till sjöinkornstavdrag enligtatt rätt
49 § kommunalskattelagen och skattereduktion enligt kap. §11 ll
andra stycket. övrigtI gäller bestämmelserna i 3

Ifall kap.i 4 1 §som avses
andra stycket skall skatteav-
drag beräknas enligt sär-en
skild skattetabell, fram-varav
går avdraget för den skallsom
betala allmän pensionsavgift
enligt lagen 1994:1744 om
allmän pensionsavgijt. Tabel-
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

len skall skatteavdragetange
pä olika inkomstbelopp, beräk-
nade för månad eller kor-en

tid, och grundas på in-tare att
komsten oförändrad underär
inkomståret.

Undantag ivissa
interrzatiorzella
fall

9a§

Bestämmelsernai 8 och 9 §§
tillämpas inte på sådan ersätt-
ning för arbete inte skallsom

till statlig inkomstskatttaxeras
och betalas tillutsom personer

i I kap. I § andrasom avses
stycket.

Skattemyndigheten får för enskilda fall besluta skatteavdragetatt
från sådan ersättning huvudinkomst och,utgör mottagarenssom om
det finns särskilda skäl, från andra ersättningaräven skall beräknas
enligt särskild beräkningsgrund. förutsättningEn för sådant beslutett

överensstämmelsen mellan den preliminäraär skatten och denatt
beräknade slutliga skatten därigenom kan bli bättre.antas

Beräkningen skatteavdrag Beräkningen skatteavdragav av
enligt första stycket skall ske enligt första stycket skall ske
med ledning de uppgifter med ledning de uppgifterav av

har lämnats i prelimi- har lämnats i prelimi-som en som en
självdeklaration eller andranär älvdeklaration, preliminärnär

tillgängliga uppgifter. Vid avgiftsdeklarationellerprelimi-
beräkningen tillämpas de be- inkomstuppgift eller andranär
stämmelser i l1 kap. 10-12 tillgängliga uppgifter. Vid

skall gälla den slutliganär beräkningen tillämpas de be-som
skatten bestäms. Om skatte- stämmelser i kap.11 lO-12 §§en

för kommunal inkomst- skallsats gälla den slutliganärsom
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skatt har ändrats beslut skatten bestäms. Om skatte-genom en
så under december året för kommunalsent inkomst-sats
före inkomstâret ändringen skatt haratt ändrats beslutgenom
inte kan beaktas, skall den så under december åretsent
tidigare skattesatsen tillämpas. före inkornståret ändringenatt

inte kan beaktas, skall den
tidigare skattesatsen tillämpas.

Om skattskyldigär också för någon inkomstmottagaren frånannan
vilken skatteavdrag inte kan eller för förmögenhetgöras eller om

skall betala fastighetsskatt, får Skattemyndighetenmottagaren besluta
skatteavdraget skall beräknas också med hänsynatt till detta.

Från andra ersättningar för kostnader i arbetet i 19än §som avses
skall skatteavdrag endast i följandegöras utsträckning:

Om det uppenbartär Om det uppenbartatt är att
ersättningen kostnader ersättningen kostnaderavser avser

inte får dramottagaren inte fär drasom mottagarenav som av
vid inkomsttaxeringen, skall vid inkomsttaxeringen eller, i
skatteavdrag beräknas hela fall i 1 kap. 1 §som avses
ersättningen. andra stycket, vid beräkning av

pensionsgrundande inkomst
enligt 3 § lagen 1959:551c

beräkning pensions-om av
grundande inkomst enligt lagen
1962:381 allmän försäk-om
ring, skall skatteavdrag beräk-

på hela ersättningen.nas
2. Om det uppenbartär Om det uppenbartatt är att

ersättningen överstiger det ersättningen överstiger det
belopp får dra beloppmottagaren får drasom mottagarensom

vid inkomsttaxeringen, skall vid inkomsttaxeringen eller,av av
skatteavdrag beräknas på den falli i 1 kap. 1 §som avses
överstigande delen. andra stycket, vid beräkning av

pensionsgrundande inkomst
enligt 3 § lagen beräk-c om
ning pensionsgrundandeav
inkomst enligt lagen allmänom
försäkring, skall skatteavdrag
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beräknas på den överstigande
delen.

Andra kostnader i arbetet de i får21 § räknasän avsessom av
endast om

fysiskarbetstagaren arbetstagaren fysiskär ären en
får dra kost- får dra kost-person som av person som av

inkomsttaxeringen,naderna vid vidnaderna inkomsttaxeringen
och eller, falli i 1 kap.som avses

1 § andra stycket, vid beräk-
ning pensionsgrundande in-av
komst enligt 3 § lagenc
1959:551 beräkningom av

pensionsgrundande inkomst
enligt lagen 1962:381 om
allmän försäkring, och

kan2. kostnaderna beräknas uppgå till minst %10 arbets-av
ersättning från arbetsgivaren under inkomståret.tagarens

sådan schablonOm Om sådan schablonen som en som
fastställts enligt 2 kap. 4 § fastställts enligt kap.2 12 § 5

lagen 1981:691andra stycket socialavgifislagen 0000:000
socialavgifter tillämplig tillämplig på arbetstagaren,ärärom

på arbetstagaren, skall kost- skall kostnaderna beräknas
enligt enligt schablonen. Finns detnaderna beräknas

inte inte någon schablon skallschablonen. Finns det
schablon skattemyndighetenskall skatte- begärannågon

arbetsgivaren bestämma hurmyndigheten på begäran ar- avav
kostnaderna skall beräknas.betsgivaren bestämma hur

beräknas.kostnaderna skall
arbetstagarens kostnader har beräknats enligt andra stycket,Om

skall arbetsgivaren underrätta arbetstagaren detta.om

efterArbetsgivaravgifter skall beräknas för varje redovisningsperiod
på detoch underlag ide procentsatser angessom

1-5 §§ lagen kap. §§ socialav-2 kap. 2 7-13
socialavgijter,1981:691 giftslagen 0000:000,om
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2. 1 § lagen 1990:659 särskild löneskatt vissa för-om
värvsinkomster, och

och1 3 §§ lagen 1994:1920 allmän löneavgift.om

3§

En arbetsgivare får vid En arbetsgivare får vid
beräkningen arbetsgivarav- beräkningen arbetsgivarav-av av
gifter avdrag för sådanagöra gifter avdrag förgöra sådana
kostnader i 2 kap. kostnader i kap.2som avses som avses
4 § första stycket 6 lagen 12 § 5 socialavgiftslagen
1981:691 socialavgifter 0000:000 och arbets-om som
och arbetstagaren haft, haft, kostnadernatagarensom om om
kostnaderna kan beräknas kan beräknas uppgå till minst
uppgå till minst 10 % %10 arbetstagarens ersätt-av ar- av
betstagarens ersättning för ning för arbete från arbetsgi-
arbete från arbetsgivaren under under beskattningsåret.varen
beskattningsâret.

Vid beräkningen kostnaderna gäller 8 kap. 22 § andra och tredjeav
styckena.

10 kap.

Preliminär avgiftsdeklaration

8 §a

En sådan person som avses
i kap.1 1 § andra stycket skall

anmaning lämna preli-utan
minär avgiftsdeklaration. Detta
gäller dock inte den fårsom
eller kommer få inkomstatt
endast frän arbetsgivareen

skall skatteavdraggörasom
från inkomsten.

Den skall lämna preli-som
minär avgiftsdeklaration för ett
inkomstár skall lämna dekla-
rationen den 30senast novem-
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året före inkomståret. Omber
skyldigheten lämna deklara-att

vid deninte har inträtttion
tidpunkten, skall deklarationen

dagar efter14lämnas senast
skyldighetdet sådanatt upp-

kom.

8b§

förhållande harHar ett som
preliminärtagits iupp en

ändrats,avgiftsdeklaration
deklaration lämnas,skall nyen

dendet kan antas att av-om
giftspliktiga inkomsten kommer

den iöverstiga angettsatt som
med intedeklarationen ett

Deklaratio-obetydligt belopp.
till skattemyn-skall lämnasnen

efterdagardigheten 14senast
förhållandet ändrades.det att

avgiftsdeklarationPreliminär
andra fallfår lämnas i änäven

första stycket.iavsessom

8c§

Inträder skyldigheten att
avgiftsdekla-preliminärlämna

8 §fall iration i som avses a
b § förstaförsta stycket eller 8

sådan tidpunktstycket vid att
kanavgiftsskyldige inteden
dendeklarationenlämna senast

under inkomst-30 november
skall stället lämnasåret, i en

enligtavgiftsdeklarationslutlig
§ lagen 1959:5513 oma

pensionsgrundan-beräkning av
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de inkomst enligt lagen
1962:381 allmän försäk-om
ring.

Den avgiftsskyldige skall
också lämna slutlig avgifts-
deklaration, skyldighetenom

lämna preliminär inkomst-att
uppgift enligt 8 f § inträder vid
sådan tidpunkt uppgiftenatt
inte kan lämnas densenast
30 november under inkomst-
året.

8d§

Efter föreläggande skatte-av
myndigheten skall också den

inte deklarationsskyldigärsom
enligt 8 eller 8 b § lämnaa en
preliminär avgiftsdeklaration.

8e§

En preliminär avgiftsdekla-
ration skall innehålla uppgifter
om

den avgiftsskyldiges
nationalitet, postadressnamn,

i Sverige och i hemlandet,
ellersamt personnummer sam-

ordningsnummer eller, om
sådant saknas, födel-nummer
setid,

beräknad avgiftspliktig in-
komst,

arbetsgivarens namn,
postadress och organisations-

ellernummer personnummer,
samt
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varaktigheten förvärvs-av
arbetet i Sverige.

I deklarationen skall dess-
den avgiftsskyl-utom anges om

dige under inkomståret haft
förvärvsarbete utomlands samt
de ytterligare uppgifter som
behövs för beräkning såda-av

avgifter i kap.1na som avses
1 § andra stycket.

Preliminär inkomstuppgift

8f§

Om arbetsgivare skallen
betala ersättning för arbete till

sådan i 1en person som avses
kap. § andra1 stycket, skall
han lämna preliminär inkom-
stuppgift för denne. Detta
gäller dock endast arbets-om
givaren skyldigär göraatt
skatteavdrag från ersättningen.

Preliminär inkomstuppgift
skall lämnas till den skatte-
myndighet behörigär attsom
fatta beslut arbetsgiva-rörsom

och skall innehålla uppgif-ren
i 8 § förstater som avses e

stycket.
Uppgift skall lämnas senast

den före30 november året
inkomståret. Om skyldigheten

lämna inkomstuppgift inteatt
har deninträtt vid tidpunkten,
skall irzkomstuppgiften lämnas

14 dagar efter detsenast att
sådan skyldighet uppkom.

En preliminär inkom-ny
stuppgift skall lämnas i mot-



1998:67SOU Författningsförslag 99

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

svarande fall i 8 b §som avses
första stycket och inom där an-
given tid.

25§

Preliminära självdeklaratio- Preliminära självdeklaratio-
och skattedeklarationer preliminära avgiftsdekla-ner ner,

skall lämnas till skattemyndig- rationer och preliminära in-
heten enligt fastställda formu- komstuppgifter skattede-samt
lär. Om skattemyndigheten har klarationer skall lämnas till
anvisat särskilt Skattemyndighetenett mottag- enligt fast-
ningsställe skall deklarationen ställda formulär. Om skatte-
lämnas dit. myndigheten har anvisat ett

särskilt mottagningsställe skall
deklarationen lämnas dit.

27§

någonOm inte fullgör sin Om någon inte fullgör sin
skyldighet lämna preli- skyldighet lämna preli-att atten en
minär självdeklaration eller minär självdeklaration,en en
skattedeklaration eller lämnar preliminär avgiftsdeklaration,

ofullständig sådan deklara- preliminär inkomstuppgzjen en
tion, får Skattemyndigheten eller skattedeklaration elleren
förelägga den deklarationsskyl- lämnar ofullständig sådanen
dige lämna deklarationen deklaration eller uppgift, fåratt
eller komplettera den. Skattemyndigheten föreläggaatt

den uppgiflsskyldige lämnaatt
deklarationen eller uppgiften
eller komplettera den.att
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11 kap.

Beslut preliminär skatt iom
vissa internationella fall

8a§

Skattemyndigheten skall
besluta preliminär skattom
skall betalas falli isom avses

kap.4 1 § andra stycket.

8b§

beslutI enligt 8 § skallett a
beräknad avgiftspliktiganges

inkomst och vilka avgifter som
skall betalas.

beslutetAv skall framgå om
avgifterna skall betalas genom
skatteavdrag A-skatt eller
enligt särskild debitering F-
skatt eller särskild A-skatt.

8c§

beslutEtt enligt 8 § skalla
sändas till den skattskyldige
och, förekommandei fall, till
arbetsgivare skall görasom
skatteavdrag. skall därvidDe
erinras innehållet i 10 kap.om

a-f §§.8 Den skattskyldige
skall därjämte underrättas om
reglerna slutlig avgiftsde-om
klaration enligt 3 och b §§a
lagen 1959:551 beräkningom

pensionsgrundande inkomstav
enligt lagen 1962:381 om

försäkring.allmän
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9§

Skattemyndigheten fattar Skattemyndigheten fattar
varje år beslut skattens varje år beslut skattensom om
storlek enligt den årliga storlek enligt årligadentaxe- taxe-
ringen grundläggande beslut ringen grundläggande beslut

slutlig skatt. Slutlig skatt slutlig skatt. Slutlig skattom om
kan bestämmas också kan också bestämmas, såvittgenom
omprövningsbeslut och till gäller avgifter falli som avses
följd domstol.beslut i 1 kap. §1 andra stycket,av av

enligt den inkomstberäkning
frågai pensions-görssom om

grundande inkomst enligt lagen
1959:551 beräkningom av

pensionsgrundande inkomst
enligt lagen 1962:381 om
allmän försäkring samt genom
omprövningsbeslut och till
följd beslut domstol.av av

Med slutlig skatt skatter och avgifter enligt 10 §avses summan av
minskad med skattereduktion enligt 11

12§

När den slutliga skatten bestäms gäller att
kommunal inkomstskatt räknas i ledningmed denut posten av

skattesats för inkomstâret gäller för den skattskyldige i hem-som
ortskommunen, och

egenavgifter enligt2. lagen 2. allmän pensionsavgift
1981:691 socialavgifter enligt lagen 1994:1744om om
debiteras på grundval allmän pensionsavgift, falliav upp-
gifter försäkringsförhållan- i kap. andra1 1 §om som avses
den lärrmas den all- stycket denna lag, ochsom av egenav-

försäkringskassan.männa gifter enligt socialavgiftslagen
0000:000 debiteras grund-
val uppgifter försäk-av om
ringsförhâllanden länmassom

den allmänna försäkrings-av
kassan.
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Denna lag träder i kraft den januari1 2001. tillämpasLagen första
gången det gällernär

F-skatt och särskild A-skatt: på skatt inkomståretsom avser
2001,

2. skatt skall redovisas i skattedeklaration: på skattsom en som
redovisningsperioden januari 2001,avser

påskatt: skatt det beskattningsår gått utannan som avser som
före den januari1 2002.närmast

Äldre föreskrifter gäller fortfarande i fråga socialavgifter enligtom
lagen 1981:691 socialavgifter.om
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Inledning1

Utredningens huvudbetänkande1.1

1997:72SOU

Utredningen överlämnade i april statsrådet1997 till Maj-Inger
huvudbetänkandeKlingvall sitt 1997:72 lag socialför-SOU En om

betänkandetsäkringar. föreslås den svenska socialförsäkringenI att
i två delar, vilka i princip oberoendeskall delas skall vara av

delen skall förslaget innehålla förmånervarandra. Den enligtena som
på bosättning i Sverige förmånergrundas och den andra ärsom

förvärvsarbeteberoende här i landet.av
den bosättningsbaserade socialförsäkringen skallMedan delen av

och denomfatta bidrag kostnadsersättningar olika slag, skallav
arbetsbaserade delen försäkringen omfatta förmânssystemsådanaav

inkomstbortfall. Förslaget den delen innebärersätter om senaresom
skyddade personkretsen arbetar i Sverige.den utvidgas till allaatt som

föreslås för det tudeladebetänkandet vidare grundernal att
lag social-socialförsäkringssystemet regleras i gemensamen ny

försäkringslagen, innehåller bestämmelser bosättningbl.a.som om
i Sverige, omfattningen båda försäkringsdelarna,och arbete deav

försäkringstider, utbetalningar utomlands vissa handläggningsreg-samt
regler de enskilda förmånerna skall däremot finnasler. Närmare om

författningar,kvar i särskilda i lagen 1962:381 allmänt.ex. om
försäkring AFL.

kapitel lämnas utförligare redogörelse för förslagen iI 7 en
huvudbetänkandet.

Utredningens direktiv1.2

ursprungliga direktiv regerings-Utredningens framgår beslut vidav
sammanträde den 13 juli 1995 dir. 106. direktiv1995: De som avser
innehållet i detta slutbetänkande återges följande.i det
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Bakgrund

Svenska socialförsäkringregler om

lagstiftningensvenska socialförsäkringenDen bygger i huvudsak på attom
de försäkrade bosatta här i landet. Besättning i bl.a.Sverige tillär rättger

och barnbidrag.folkpension För vissa andra förmåner krävs utöver
bosättning också förvärvsarbete. Detta gäller bl.a. för till sjukpenningrätt

tilläggspension.och Försäkrade enligt lagen 1962:381 allmänom
försäkring svenskaAFL medborgare i Sverige bosatta utländskaär samt

statslösa.medborgare och En försäkrad lämnar Sverigesom anses
fortfarande bosatt här i landet utlandsvistelsen avsedd längstär attom vara

år.ett

socialförsäkringen i det europeiska samarbetet

deltar i det europeiska ekonomiska den januariSverige samarbetet sedan 1
då avtalet det europeiska ekonomiska samarbetsområdet1994, EESom
i kraft. och med Sveriges medlemskap i Europeiska unionen EUträdde I

januari 1995 har fördjupats utvidgats tillfr.0.m. den 1 samarbetet och att
områden omfattas EES-avtalet.intesom avavse

det europeiska samarbetet gäller inom den sociala trygghetensFör
bestämmelser för ländernas sociala trygghetssystemområde särskilda att
Bestämmelserna återfinns huvudsakligen i rådets för-skall samordnas.
1408/71 tillämpning för social trygghetordning EEG systemennr om av

egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inomanställda,när
förordning för-gemenskapen och EEG 574/72 tillämpningom avnr
1408/71. Förordningarna innehåller bestämmelserordning EEG nr som
de använder sig till fri rörlighetskall rättengarantera att personer som av

för sin flyttar till landinte står skydd sociala trygghet denär annatutan ett
inom EU och EES.

till i dessa bestämmelsergrundläggande princip kommer uttryckEn som
lagstiftningenflyttar inom gemenskapen skall omfattasdenär att avsom

land och det land i vilket vederbörande arbetar skalli endast ett att svara
för socialförsäkringsskyddet.

Avgifter

betydelse vad gällernämnda förordning 1408/71 har vidareDen ovan nr
för för social trygghet.avgifter finansiering Avtas ut systemsom av

lagvalsregler följer dels vilket lands lagstiftning anställdförordningens en
egenföretagare skall omfattad dels avgifter skall betalaseller attvara av,

i den medlemsstat lagstiftning anställde eller egenföretaga-endast denvars
i förordning obligatoriska i dettaomfattas Reglerna 1408/71 ärnrren av.
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avseende. den mänI förordningen anställd eller egenföretaga-attanger en
skall omfattas visst lands lagstiftning, skall såledesett avgifter ocksåre av

betalas i det landet.
Arbetsgivare enligtär svensk lagstiftning skyldiga betala arbets-att

givaravgifter baserade på vad arbetsgivaren under året betalatsumman av
kontant lön eller ersättning för utfört arbete. Någon uppdelningsom annan

de enskilda individerna uppburit ersättning sker inte. Allmännasom
egenavgifter betalas den enskilde. Uppbörden de allmännaav av egenav-
giftema samordnadär med uppbörden inkomstskatterna attav genom
inkomsten måste beskattningsbar enligt kommunalskattelagenvara
1928:270 eller enligt lagen 1958:295 sjömansskatt. Därmed finnsom
det administrativt samband mellan avgifter ochett inkomstskatter iäven

fallde förordning 1408/71 tillämplig.är En utsändärnr person som av
arbetsgivare till EU- eller EES-landett enligtannat är reglerna ien

förordning 1408/71 omfattad den svenska socialförsäkringslagstift-nr av
ningen under år. Detta gäller den utsände inteett betalar skatt itrots att
Sverige efter viss tid och därmed inte heller några allmänna egenavgifter.

Uppdraget

Ändrad uppbörd allmänna egenavgifter,av m.m.

Utredaren skall genomgånggöra de bestämmelser förgälleren av som
betalning socialavgifter och allmänna egenavgifter och därvid särskiltav
beakta de konsekvenser tillämpning förordning EEGsom en av

1408/71 får för svenskt vidkommande vad gäller möjligheternanr att ta ut
avgifter enligt förordningen.

Genom lagvalsreglema i förordning 1408/71 enligt vilketavgörsnr
medlemslands lagstiftning socialavgifter och allmänna egenavgiftersom
skall Utredaren skall denna bakgrund analyseratas ut. och lämnamot
förslag åtgärder bör vidtas för från svensk sida skallattom som man
kunna de socialavgifter och allmänna egenavgifter följerta ut som av
förordningen regler. Uppdraget i denna del bl.a. föreslå hur detattavser
administrativa samband finns mellan avgifter och inkomstskatter vidsom
uppbörd kan med någonersättas ordning.annan

Arbetets uppläggning

I uppdraget ingår utarbeta förslag till nödvändiga ändringar i lagar ochatt
förordningar omfattas uppgiften. Utredaren skall oförhindradsom av vara

föreslå ändringar kanäven visa sig nödvändiga iatt lagstift-som annan
ning.
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bedrivaUtredaren skall sitt arbete i samråd med arbetsgruppen inom
förSocialdepartementet genomförandet ålderspensionsreformen.av

Utredaren skall också beakta vad riksdagen anfört med anledning av
revisorers granskning socialförsäkringen avseendeRiksdagens av

socialförsäkringslagstiftningens tillgänglighet 1994/95:RR10, bet.
1994/95:SfU20, rskr. 1994/95:436.

Utredaren skall beakta regeringens direktiv till samtliga kommittéer och
utredare offentligasärskilda åligganden dir 1994:23,prövaatt att

regionalpolitiska konsekvenserredovisa dir. 1992:50 och redovisaatt
järnställdhetspolitiska konsekvenser dir. 1994: 124.

tilläggsdirektiv från den 1996 dir. 1996:27 anförs bl.a.I 7 mars
följande:

till tilläggsuppdragetBakgrund

Riksdagen har regeringen tillkänna snabb lagteknisk översyngett att aven
lagen 1981:691 socialavgifter bör 1995/96:69, bet.prop.göras,om
l995/96zSfU2, rskr. 1995/96:87.

utformningentekniska lagen socialavgifter lagenDen görav om
1990tillämpningen. med skattereformen årsvårtillgänglig vid I samband

arbetsgivare i socialavgifter. Arbets-utvidgades begreppet lagen om
anställningsförhållandeutvidgades sågivarbegreppet sätt ävenatt ettom

skall den enligt vissainte föreligger har ersättningar,utgettsom som
socialavgifter hänföra till inkomstbestämmelser i lagen är att avom

arbetsgivare.anställning, anses som
medförframför alltDet det utvidgade arbetsgivarbegreppetär som

svårigheter vid tillämpningen lagen svårigheterna beror påäven attav men
utformats bakgrund Socialförsäkringens förmånssystemlagen ochmot av

ofta kommitdärigenom hänvisa till lagen allmän försäkring.att om

Tilläggsuppdraget

Utredningen får i uppdrag lagteknisk lagengöra översynatt en av
Översynensocialavgifter. skall syfta till lagen blir1981:691 att merom

det tydligtfristående från lagen 1962:381 allmän försäkring och attom
socialavgifter och för vilkaskall framgå skyldig betalaär attvem som

ersättningar socialavgifter skall betalas.
uppbördden januari 1985 gäller samordnat förFr.o.m. 1 ett system av

preliminär skatt och socialavgifter från arbetsgivare. Reglerna inom den
preliminära beskattningen och inom socialförsäkringen iöverensstämmer

utsträckning det förekommer skillnadervissa skillnader. Dessastor men
naturlig följd olika för lagstiftningenlegat till grundär att systemen av
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inom skatte- och socialförsäkringsområdena och reglerna tidigare iatt
praxis tillämpats vid helt skilda förfaranden och skilda myndigheter. Juav
mindre skillnaderna mellanär underlagen för beräkning skatteavdragav
och socialavgifter desto enklare och effektivare kan reglerna be-om
räkning, debitering, redovisning och betalning sådana skatter ochav
avgifter Utredningengöras. skall därför i sitt arbete beakta intresset attav
underlagen blir så lika möjligt. Utredningen skall därvid ävensom

förslagenöverväga i Socialavgiftsutredningens slutbetänkande, Vissa
ändringar i fråga skyldigheten betala arbetsgivaravgift Ds 1985:4.attom

Förändrad tidsplan för utredningen

direktivenI till utredningen uppdraget skall avslutat föreattanges vara
utgången år 1996 förslag socialavgiftersamt att och allmännaav om
egenavgifter skall redovisas den 31 1996. Utredningen börsenast mars
först frågornaöverväga rörande socialförsäkringens personkrets ochm.m.
redovisa förslag i den delen den 31 december 1996. De delarsenast av
uppdraget berör socialavgifter och allmänna egenavgifter börsom
redovisas den l juli 1997.senast

1.3 Utredningens arbete

Frågor uppbörd socialavgifter och allmänna egenavgifter inomom av
EU/EES skulle enligt de ursprungliga direktiven behandlas med förtur.
Frågorna krävde samtidigt beaktade svenska försäkrings-att ochman
avgiftsregler, förordning EEG 1408/71, internationella överens-nr
kommelser social trygghet, svenska Skatteregler, dubbelbe-om
skattningsavtal svenska regler debitering ochsamt uppbördom av
skatter och avgifter. Utredningen arbetade med detta uppdrag under

månader. Därvid hölls sammanträden. Vidare gjordessex sex
studiebesök hos Stockholms läns allmänna försäkringskassa och
Skattemyndigheten i Stockholms län. De myndigheterna har särskilda
uppgifter det gäller socialförsäkringnär skatter och socialförsäk-samt
ringsavgifter i internationella förhållanden. Utredningen fick vid
besöken värdefulla synpunkter på olika alternativ till lösning av
uppbördsfrågorna. Arbetet med dessa avbröts temporärt när ut-
redningen fick sina tilläggsdirektiv. Under hand har dock ytterligare
yttranden inhärntats, frånäven andra håll.

Under utredningens andra from. april 1996 apriletapp t.o.m.
1997 angående socialförsäkringens personkrets hölls 13 sammanträ-
den. En enkätundersökning försäkringars upphörande ochom om
efterskydd i flera länder inom EES genomfördes förbindelseor-genom

i dessa länder. Utredaren och sekretariatet sammanträffade medganen
tjänstemän vid EG-kommissionen, GD förV, diskutera tilltänktadeatt
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förenlighet med EG-rätten. direktiven eljestförslagens I eller anvisade
andra utredningar genomfördes.samråd med

slutetappen har utredningen gjort lagtekniskUnder översynen av
lagstiftningen socialavgifter med beaktande dethela ävenom av

socialförsäkringslag har lagts fram i huvudbetän-förslag till som
har därvid i särskild ordning analyserat behovetkandet. Utredningen

för från svensk sida skall kunna de socialav-åtgärder utatt tamanav
allmänna egenavgifter Sverige enligt förordninggifter och som

I enlighet med direktiven och förslagen i1408/71 har rätt att ta ut.
huvudbetänkandet personkretsen har översynen ävenavsettom

förhållande till områden utanföravgiftsfrågor i EU och EES.
under hållitUtredningen har denna 12 sammanträden.etapp

sekretariatetoch har sammanträffat med regeringstjänstemänUtredaren
därvid erhållitBelgien, Nederländerna och Finland ochi Danmark,

frågorvärdefull information hur har löst uttagom om avman
socialförsäkringsavgifter i internationella förhållanden.

fram efterFörfattningsändringar, betänkanden har lagtsm.m. som
1997 har inte fullt Den pågåendedecember kunnat beaktasden 31 ut.

inteålderspensionssystemet har kunnatreformeringen t.ex.av
betänkandet.redovisas i
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2 Gällande avgifter till social-rätt om

försäkringen m.m.

Allmänt socialavgifter2.1 om m.m.

Socialförsäkringen ekonomiskt stöd till barnfamiljer samtger
Ärsjukdom, handikappersättningar vid och ålderdom. omfattade1997

miljarder kronor.den 300 Härtill kommer arbetslöshetsförsäkringca
utgifter uppgår till drygt 40 miljarder kr.m.m., vars

Socialförsäkringen finansieras avgifter och allmänna skat-med
med avkastning på fonderade medel. Avgifternatemedel ärsamt av

socialavgifter Socialavgifternatvå slag, och allmän pensionsavgift.
indelas i sin i arbetsgivaravgifter och egenavgifter.tur

år 1981 skyldighetde materiella reglernaFram t.o.m. attvar om
socialavgifter utspridda i olika författningar, bl.a. ibetala flertalett

allmän försäkring införandetlagen 1962:381 AFL. Genomom av
träddegällande lagen 1981:691 socialavgifter SAL,den somnu om

januari 1982, samlades de materiella reglerna i lag.i kraft den 1 en
bestämmelser socialavgifter finns bl.a. i skattebetal-Andra om

1997:483, SBL.ningslagen
Socialavgifter enligt kap. § SAL för finansieringen den1 ltas ut av

och vissa sociala ändamål. huvudprin-allmänna försäkringen andra En
lagstiftningen alla skattepliktiga förvärvsinkomstercip för är att som

förmânsgrundande, dvs. ligger för beräkning bl.a.till grundär av
enligtpensionsgrundande inkomst och sjukpenninggrundande inkomst

föremål för socialavgifter.skallAFL, uttagvara av
Arbetsgivaravgifter skall arbetsgivare medanbetalas den ärav som

skall betalas främst egenföretagare.egenavgifter av
Arbetsgivaravgifterna i huvudsakberäknas på underlagett som

lönvad arbetsgivaren under året harutgörs utgettsumman av somav
förersättning medan grundeni eller för utfört arbete,annanpengar

egenavgifter förvärvsarbeteberäkning inkomstutgörs annatav av av
anställning.än

sådanoch AFL finns koppling bl.a. innebärMellan SAL atten som
i kap.för enligt bestämmelser i 3ersättning arbete, AFL t.ex.som

SALinkomst anställning för enligt§ skall2 utgöra mottagaren,av
ingå i för beräkning arbetsgivarav-kap. 3 § skall underlaget2 av
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gifter. Vidare skall egenavgifter enligt bestämmelser i SAL 3 kap.
betalas för sådan4 § inkomst enligt AFL 3 kap. 2 eller 2 §som a

och kap. 3 § skall11 hänföras till inkomst förvärvsarbete.annatav
För förvärvsinkomster inte kan till förmåner enligträttsom ge

socialförsäkringen, bl.a. inkomst passiv näringsverksamhet ochav
ersättning till arbetstagare 65 år, betalas inte socialavgifter.över
Sådana inkomster beläggs i stället med särskild löneskatt enligt lagen
1990:659 särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster. Påom
arbetsgivares kostnader för pensionsutfästelser och egenföretagares
kostnader för pensionsförsäkringspremier särskild löneskatttas ut
enligt lagen 1991:687 särskild löneskatt på pensionskostnader.om

Arbetstagare liksom egenföretagare betalar dessutom allmän
pensionsavgift enligt lagen 1994:1744 allmän pensionsavgiftom

Avgiften bidrarAPL. till finansieringen tilläggspensionssystemetav
ATP

Vid sidan socialavgifterna betalar arbetsgivare och egenföreta-av
också allmän löneavgift enligt lagen 1994:1920 allmängare om

löneavgift. Avgiften avsedd för bl.a. finansieringenär Sverigesav
medlemskap i Europeiska unionen EU.

Socialavgifter2.2 i form arbetsgivaravgifterav

Ändamålen2.2.1 avgifternamed

Arbetsgivaravgifterna beräknas efter vissa procenttal särskiltettav
bestämt avgiftsunderlag. Enligt kap.2 1 § SAL arbetsgivaravgiftertas

formi sjukförsäkringsavgift, folkpensionsavgift, tilläggspen-ut av
sionsavgift, delpensionsavgift, arbetsskadeavgift, arbetsmarknadsav-
gift, arbetarskyddsavgift och lönegarantiavgift. arbetsgivareFör som
sysselsätter sjömän tillkommer därutöver enligt 2 kap. 2 § lagsamma
sjömanspensionsavgift. För sådan arbetsgivare tillämpas emellertid
lägre sjukförsäkringsavgift och folkpensionsavgift.procentsatser
Med sjöman i detta sammanhang sådan arbetstagareavses som avses
i punkt anvisningarna till1 49 § kommunalskattelagen 1928:370,av
KL.

Bestämmelserna fördelning influtna socialavgifter finns iom av
4 kap. och gällerSAL såväl arbetsgivaravgifter egenavgifter.som
Bestämmelserna innebär sjulçförsäkringsavgijfter förs till föratt staten
finansiering kostnader för ersättning för sjukvård, sjukpenning,av:
föräldrapenning, folkpension i form förtidspension och rehabilite-av
ringsersättning enligt AFL vissa pensionstillskott enligt lagensamt
1969:205 pensionstillskott; kostnader enligt lagen 1974:525om om
ersättning för viss födelsekontrollerande verksamhet; kostnader för
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enligt lagenförmåner 1996:1150 högkostnadsskydd vid köpom av
läkemedel Centrala studiestödsnämndens kostnader medm.m.;

sådanaanledning studielån belöper på studerandesattav som en
sjukperiod enligt studiestödslagen 1973:349 inte skall återbetalas;

de allmänna försäkringskassornasvissa förvaltningskostnader;av
kostnader enligt lagen 1988: 1465 ersättning och ledighet för när-om

slutligen,ståendevârd den allmänna försäkringens kostnadersamt,
enligt lagen 1991:1047 sjuklön.om

Folkpensionsavgifter förs till bidrag till finansieringenstaten som av
folkpensioneringen enligt AFL. Merparten tilläggspensionsav-av
gifterna förs till Allmänna pensionsfonden, tillgångar skall täckavars

försäkringenkostnaderna för för tilläggspension enligt AFL. Delpen-
sionsavgiftema förs till delpensionsfonden till täckande kostnadernaav

pensioner enligt lagenför 1979:84 delpensionsförsäkring.om
Arbetsskadeavgijierna förs till Arbetsskadefonden, tillgångarvars

skall täcka kostnaderna för ersättning enligt bl.a. lagen 1976 ;380 om
arbetsskadeförsäkring. Arbetsmarknadsavgijiterrta förs till förstaten
finansiering arbetslöshetsersättning enligt lagen 1997:238av om
arbetslöshetsförsäkring, kostnader för tillsyn arbetslöshetskassornasav
utbetalningar arbetslöshetsersättning enligt lagen 1997:239av om
arbetslöshetskassor utbildningsbidrag i vissa fall. Arbetarskydds-samt

till för finansieringavgifterna förs Arbetarskyddsverkets ochstaten av
arbetslivsmyndighetersövriga verksamhet.

Lönegarantiavgzfterna förs till för finansiering kostnaderstaten av
lönegarantilagenenligt 1992 :497. .Sjömanspensiønsavgifternaanvänds

pensionför beredande sjömän vilka manskap varit förav som
fart påmönstradeutrikes svenskt handelsfartyg.

6Enligt 2 kap. § SAL skall arbetsgivaravgifter i den mån de
fördelas mellan de olikainflyter avgiftsändamålen så de belöpersom

på enligt arbetsgivarnasdessa redovisningar olika beskattningsbe-eller
slut enligt SBL.

Avgiftsskyldigheten2.2.2

iArbetsgivarbegreppet lagen socialavgifterom

Skyldighet betala arbetsgivaravgifter åligger enligt kap. 2 § första1att
stycket arbetsgivare. NågonSAL definition vadnärmare av som avses

arbetsgivare finns inte imed lagen. den i avsnitt 2.1 angivnaAv
kopplingen mellan SAL och AFL följer dock arbetsgivareatt som
skall den ersättning vilken enligt bestämmelsernautgeranses som om
sjukpenninggrundande eller pensionsgrundande inkomst kap.i 3
respektive kap. AFL skall räknas inkomst anställning för11 som av
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Till inkomst anställning räknas enligtmottagaren. grundbestämi-av
melserna i nämnda kapitel ersättning någon får i egenskapsom av
arbetstagare i allmän eller enskild tjänst. Arbetsgivare alltså enligtär
huvudregeln den ersättning för arbete i anställningsför-utger ettsom
hållande.

kap. 2 andraAv 1 § stycket SAL följer emellertid vidare ävenatt,
anställningsförhållande inte föreligger, så skall denett harom som

viss ersättning enligt bestämmelserna i kap.3 2 § andrautgett som
stycket eller bl.a. kap.11 2 § andra stycket AFL hänföra tillär att
inkomst anställning arbetsgivare vid tillämpning SAL.av anses som av

inkomstMed anställning enligt 3 kap. §2 AFL likställs iav av-
giftshänseende inkomst i form andra skattepliktiga förmåner änav

vilka inte sjukpenninggrundande,är kostnadser-samtpengar, numera
sättning inte enligt 8 kap. 19 eller 20§ SBL undantas vidsom
beräkning skatteavdrag.av

Genom bl.a. hänvisningen till 3 kap. 2 § andra stycket AFL
jämställs uppdragsgivare med arbetsgivare i fråga skyldighet attom
betala arbetsgivaravgifter. I detta lagrum i AFL nämligen bl.a.anges

ersättning för utfört arbete i form pension räknasatt änannan som
inkomst anställning inteäven anställd hos denärmottagarenav om

ersättningen den utfört sådant skallarbeteutger samt attsom som
såsom arbetstagare och den ersättningen såsomutgettanses som

arbetsgivare. krav förEtt detta emellertid ersättningen underär att ett
år uppgår till minst 1000 kronor. Som kommer framgåatt av
redogörelsen nedan, avgiftsskyldigheten i praktikenstyrs numera av
betalningsmottagarens skattsedelsinnehav.

angivna bestämmelserAv följer också avgiftsskyldighet kanattovan
föreligga för ersättning för utfört arbete det finnsutan att ett an-
ställnings- eller uppdragsförhållande och arbetet inte utförtsäven om
i direkt förvärvssyfte. Som exempel på det sistnämnda kan nämnas
priser i kunskapstävlingar eller vinster från deltagande i vissa
reklarntävlingar. Avgiftsskyldighet kan också föreligga anställnings-ettom
eller uppdragsförhållande i och för sig föreligger, dock inte mellan

utbetalaren ersättningen och något arbete inte allsmottagaren,av men
har utförts för utbetalarens räkning, det finns intressegemen-t.ex. om
skap mellan utbetalaren och egentliga arbetsgivare. Sommottagarens
exempel kan nämnas svenskt dotterbolag tillhandahålleratt ett
förmåner till inte arbetat för dotterbolaget, varitpersoner som men
anställda i moderbolaget. Dotterbolaget blir då avgiftsskyldigt
grund den utgivna förmånen prop. 1989/90: 10l 376 och 752av s.
f. En förutsättning för det sistnämnda förmånen inteär att utges av

utländsk juridisk eftersom det i sådant fall ären mottagarenperson,
blir skyldig betala socialavgifter i form egenavgifteratt sesom av

vidare i avsnitt 2.3.2.
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arbetsgivare enligt stycketSom 1 kap. 2 § andra SAL ävenanses
fråga skattepliktigden i intäkt tjänst enligt KL i formomsom, av av

förmånbonus eller på grund kundtrohetrabatt, utannan avsom ges
liknande, slutligt har stått för de kostnader ligger till grundeller som

förmånen, denne någon skattskyldigför denär än ärom annan som
detta följer arbetsgivarenför förmånen. Av den egentlige påatt, om

kundtrohet eller liknande till exempelvisgrund medverkarav
rabattförrnåner hos andra företag för sina anställdas räkning, it.ex.

frequent flyer-rabatt,s.k. så skall denne i avgiftshän-form ävenav
arbetsgivareseende 1996/97:19 74 f..prop. Däremotanses som s.
i frågadet skattepliktiga rabatter vilkagäller motsatta mottagarensom
förarbetsgivare i och sig har till, inte direktmedverkat sommen en
har köpt exempelföljd vad denne eller bekostat. Som kan nämnasav

arbetsgivaren hos företag utverkar rabatter för anställdaettatt annat
vissa fallsjälva köper det företaget. I dessa det ide ärnär varor av

avgiftsskyldigt.rabattgivande företaget Omstället det är ettsom
företag något arbetsgivaren vänder sigutomstående medsamröreutan

ingentill med rabatterbjudanden föreligger emellertidarbetstagarna
eftersom ersättningavgiftsskyldighet, rabatten då inte kan utgöraanses

för arbete.

F-skattsedlars betydelse för avgiftsskyldighetenochA-

skatteavdrag ochapril 1993 gäller förSedan den 1 ett nytt system
socialavgifter, genomfördabetalning föranlett den då upp-av av

på F-skattsed-skattsedlar preliminär skatt mellan A- ochdelningen av
kraft denF-skattereformen. Skattebetalningslagen, trädde ilar som

januari har1997 och tillämpas fr.o.m. den 1998,november 11
förändringar i fråga gäller i principmedfört vissa skattsedlar. Nuom

skall utfärdas för juridiskF-skattsedlar fysisk elleratt person somen
näringsverksamhet för övriga, främstinkomst medan dethar av

inkomst normalt inte skallmed endast anställning,personer av
skattsedel. dock utfärdas påutfärdas någon En A-skattsedel skall

medinte har F-skattsedel. Förbegäran person som personerav en en
såväl anställning näringsverksamhet finns detinkomst somav

utfärda särskilt villkor enligt 4 kap.möjlighet F-skattsedel medatt en
skattsedeln, innebär F-Villkoret, skall framgå9 § SBL. attsom av

Ävennäringsverksamhet.får åberopas endast iskattsedeln personens
A-skattsedelsådan villkorad skallför har F-skattsedelden enensom

det begärs.utfärdas om
betalademed F-skattereformen denHuvudtanken utatt somvar

för arbete till någon A-skattsedel ellerersättning hade somsom en
skattsedel på preliminär skyldigsaknade skatt skulle göraattvara
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skatteavdrag och betala arbetsgivaravgifter på ersättningen. Hade den
utfört arbetet i stället F-skattsedel eller åberopade han på visstsom en
F-skattsedel faktisktsätt inneha sådan skulle utbetalarenutan att

däremot befriad från denna skyldighet. Det då betalningsmot-vara var
själv skulle betala såväl preliminär skatttagaren socialav-som som

gifter i form egenavgifter. För har F-av personer som numera en
skattsedel med villkor enligt 4 kap. 9 § SBL gäller de skall betalaatt
egenavgifter och preliminär skatt i de fall då de åberopar F-skattsedeln
i näringsverksarnheten, medan utbetalaren skall betala arbetsgivarav-
gifter och skatteavdrag i övrigagöra fall främst i anställnings-
förhållanden e.d..

såvälI 3 kap. 2 § andra stycket 11 kap. 2 § andra stycket AFLsom
har med anledning F-skattereforrnen införts bestämmelseav en som
innebär vid beräkning sjukpenninggrundandeatt respektiveman av
pensionsgrundande inkomst anställning skall bortse från ersättningav

enligt 3 kap. 2 § lag skall inkomstsom a samma annatanses som av
förvärvsarbete. Som inkomst förvärvsarbete skall enligtannatav
huvudregeln i sistnämnda lagrum räknas ersättning för arbete under
förutsättning den betalas till har F-att ut mottagareen som en
skattsedel, antingen ersättningennär bestäms eller den betalasnär ut.
Om i stället har F-skattsedel med villkor enligt 4 kap.mottagaren en
9 § SBL, skall den utbetalda ersättningen räknas inkomst annatsom av
förvärvsarbete endast F-skattsedeln åberopas skriftligen.om

Detta innebär ersättning betalas för arbete till fysiskatt utsom en
har A-skattsedel eller saknar skattsedel skallsomperson en som anses

inkomst anställning vid beräkningutgöra sjukpenninggrundandeav av
och pensionsgrundande inkomst. Härigenom följer kap.1 2 § SALav

den ersättningen skall arbetsgivare ochatt utgersom anses som
därigenom skyldig betala arbetsgivaravgifteräven påatt ersätt-vara
ningen. Detsamma gäller följaktligen då har F-även mottagaren en
skattsedel med villkor enligt kap.4 9 § SBL, han inte skriftligenom
åberopat F-skattsedeln. När det gäller ersättning betalas tillutsom
juridiska saknar skattsedelsinnehavet däremot betydelse,personer
eftersom socialavgifter aldrig skall betalas på ersättning betalassom

juridisktill prop. 1991/92: 112 96.en person s.
kap.I 3 2 § AFL finns också bestämmelser undantagutgöra som

från nämnda huvudregel. Om ersättning betalas tillutovan som en-
fysisk för arbete tillsammans med ersättning för arbeteperson annan-
från utbetalare under inkomståret kan kommaantas attsamma
understiga 10 000 kronor, skall ersättningen alltid räknas inkomstsom

förvärvsarbete. En förutsättning för detta emellertidannat är attav
utbetalaren fysisk eller dödsboär den utbetaladeett samt atten person
ersättningen inte utgift i utbetalarenutgör bedriven näringsverk-en av
samhet. dessa fallI saknar det betydelse vad har förmottagaren
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skattsedel, eller han alls har någon. blir alltid frågaDetom om
förvärvsarbete.inkomst annatav

räknas ersättning för arbete inkomstVidare för-annatsom av
värvsarbete den utbetalas handelsbolag till delägare iettom av en

Motsvarande gäller för utbetalning ersättning frånbolaget. av en
ekonomisk intressegruppering till medlem ieuropeisk en gruppe-

Även i dessa fall saknarringen. skattsedelsinnehavmottagarens
betydelse.

undantagYtterligare från huvudregeln skattsedelsinnehavetsom
avgiftsskyldighetenbetydelse för den situationen ersättningär att utges

arbetsgivare bosatt utomlands eller utländskär ärsomav en som en
Sådanjuridisk ersättning, arbete vilket utförts iperson. som avser

Sverige, skall nämligen inkomst förvärvsarbete,anses annatsom av
arbetsgivaren och arbetstagaren har träffat överenskommelseom om
ersättningen skall hänföras till sådan inkomst, s.k. omväntatt

Ävenlikställighetsavtal. då ersättningen utbetalats fysiskhar av en
utomlands eller utländsk juridiskbosatt utan attperson en person

förelegatanställningsförhållande och ersättningen hos utgörmottagaren
tjänstskattepliktig inkomst enligt KL, räknas den inkomstav som av

förvärvsarbete.annat
undantagsfall alltså skyldignämnda utbetalaren inteI är attnu

arbetsgivaravgifterbetala 2 kap. § SAL. I stället skall4 11 mot-
socialavgifter i form egenavgifter.betalatagaren av

för2.2.3 Grunderna bestämmande avgiftsunderlagetav

tidigare beräknas arbetsgivaravgifterna efter vissaSom nämnts
särskilt fastställt avgiftsunderlag. Bestämmelserprocenttal ettav om

fastställssådant underlag finns 2 kap. §§ SAL. Grundbestäm-hur 3-5
i imelserna finns 3 I 4 § vissa generella undantag, och 5 §anges

särskilda bestämmelser underlaget för tilläggspensionsavgiftfinns om
särregler för alla andra avgifter tilläggspensionsavgiften.respektive än

kap. 3 § första stycket SAL underlaget för beräkningI 2 attanges
avgifterna vad arbetsgivare under året harär utgettsummanav av en

eller ersättning för utfört arbete eller eljestlön i pengar annansom
anledning tjänsten dock pension eller skattepliktigamed inte andraav

förmåner. gäller, ifall i 3 kap. 2 § andra stycketDetsamma som avses
ersättning för utfört arbete.AFL, annan

hänvisningen till 3 kap. andra stycket följerAv 2 § AFL ävenatt
ersättning för utfört arbete till någon inte anställdärutgessom som

ersättningen skall ingå i avgiftsunderlaget. I sådanthos den utgersom
utfört arbetetfall skall den arbetstagare och densom anses som som

omfattarersättningen arbetsgivare. Avgiftsunderlagetutger som
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således fall där ersättning för utfört arbete i uppdragsförhål-utges
landen i vissa fall då varken anställnings- ellersamt uppdragsförhål-
lande föreligger och då arbetet inteäven har utförts i direkt för-
värvssyfte, priser i kunskapstävlingar eller vinster frånt.ex. deltagan-
de i vissa reklamtävlingar.

Med lön likställs enligt 2 kap. 3 första§ och andra styckena SAL
sådant bidrag från Sveriges författarfond och Konstnärsnämnden som

i kap. 2 § första11 stycket AFL, garantibelopp enligtavses m
lönegarantilagen 1992:497, kostnadsersättningar inte enligtsom
8 kap. 19 eller 20 § SBL undantas vid beräkning skatteavdrag samtav
ersättning arbetsgivare till allmän försäkringskassautgersom en som
följd bestämmelserna i 24 § första stycket lagen 1991:1047av om
sjuklön.

Med lön i bl.a. provision, sjuklön, semesterersättningpengar avses
och övertidsersättning. I avgiftsunderlaget ingår avgångsvederlagäven

samband med försäkring utbetalas direkt från arbetsgivarenutansom
bet. 1990/91:SkU10 166 f. skattepliktigt skadeståndsamts. som
arbetsgivaren utbetalar till anställd. Genom uttrycket "andraen
skattepliktiga förmåner" i lagtexten klargörs vissa förmånerävenatt

inte med säkerhet kunnat hänföras till sig lön eller naturaför-som vare
mån, förvärv från arbetsgivaren till underpris, skall avgiftsbeläg-t.ex.

prop. 1989/90:110 375 och 752.gas s.
Om arbetsgivaren till följd kundtrohet eller liknande harav

medverkat till viss skattepliktig förmån t.ex. rabatt hos någon annan
för sina anställdas räkning, skall förmånens värde inräknas i arbetsgi-

Äravgiftsunderlag prop. 1996/97: 19 jfr74; avsnitt 2.2.2.varens s.
fråga rabattförrnåndet arbetsgivaren medverkat till på annatom som

ingår förmånenvärdet isätt, stället i det rabattgivande företagetsav
avgiftsunderlag.

Ersättning utbetalas egentligt anställnings- ellerutan att ettsom
uppdragsförhållande föreligger mellan utbetalaren och ochmottagaren

arbete har utförts för utbetalarens räkning kan komma ingåutan att att
i utbetalarens avgiftsunderlag, exempelvis det finns intressegemen-om
skap mellan utbetalaren ersättningen och egentligamottagarensav
arbetsgivare. Ett svenskt dotterbolag förmån till någonutgersom en

anställd i moderbolaget skallär räkna in värdet förmånent.ex.som av
i sitt avgiftsunderlag prop. 1989/90:110 376 och 752 f.; jfrs.
avsnitt 2.2.2.

frågaI inkomst från fåmansföretag och fåmansägt handelsbolagom
skall enligt kap. §2 4 sista stycket SAL föreskrifterna i punkt 13 av
anvisningarna till 32 § KL tillämpas vid bestämmande avgiftsunder-av
laget. sistnämnda bestämmelser reglerar fördelningen mellan företags-
ledare och eller barnmake ersättning från företaget eller bolaget.av
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skattepliktigaberäkning värderingochBestämmelser avom
och 9 kap. 2 § SBL.finns i 8 kap. 14-17 §§förmåner

från avgiftsunderlagetUndantag2.2.4

samtliga avgiftergällerUndantag som

skallfall då ersättning inteuppräkning§ SALkap. 4I 2 görs en av
avgiftsunderlaget.bestämmandevidmedräknas av

denersättning till och arbetstagarebl.a.gällerDetta samma omen
ersättning tillkronoruppgått till 000året inte har 1under samt

år. Vidare arbetstaga-vid årets ingång fyllt 65arbetstagare avsessom
för vård barn eller medsjukdom eller ledighetersättning vid avres

del ersättningenfödelse, till denbarnsanledning motsvararav
rehabiliteringspenningföräldrapenning ellersjukpenning, som

arbetsgi-s.k.arbetsgivare medfår uppbära enligt AFLarbetsgivaren
särskildersättning för vilkengäller förUndantagvarinträde. även
särskildenligt 1991:591skall betalas lageninkomstskatt om

frånartister m.fl. Vidare bortsesutomlands bosattaförinkomstskatt
utförtsarbetetill sina barn förarbetsgivareersättning utgett somsom

fårersättningen inteförförvärvsverksamhet i de fall avdragi hans
utförts arbets-inkomsttaxeringen. arbeteHärvidgöras avavses som

de fyllt 16 år.innanbarngivarens
ersättninginte i underlagetförutsättningar medräknasvissaUnder

hafthari arbetet arbetstagarekostnaderdel dentill den motsvarar som
beräknaskannämligen då kostnadernaersättningen,täcka medatt
arbetsgi-ersättning frånarbetstagarensminst 10uppgå till procent av

fastställt schablon-i föreskrifterRiksskatteverket haråretundervaren
verksamhet.kostnader i vissarbetstagarensberäkningför aver

utomlands till denutförtsfrån ersättning för arbeteVidare bortses som
stycket§ förstaenligt 11 kap. 2inte räknas lönersättningendel som

friförmåner,därmed jämställdalönetillägg ellerHärAFL. t.ex.avses
på grundoch förtlyttningsbidrag,barntilläggbostad, utges avsom

i sysselsätt-förhållandenoch andra särskildalevnadskostnaderökade
skallskiljemannauppdragförheller ersättningningslandet. Inte

skiljeförfarandetiavgiftsunderlaget, ärimedräknas parterna avom
skatte-integäller ersättningnationalitet. Detsamma utgörutländsk som

1984:947i § lagengrund bestämmelserna 5påpliktig intäkt omav
i Sverige.tillfälligt arbeteutländska forskare vidbeskattning av

ersättningi SAL2 kap. 4 §undantag ävenSom ett avsessomanges
inkomstdvs. ersättning räknasAFL,2 § annati 3 kap. avsomsoma

arbeteersättning föralltså bl.a.Härigenom undantasförvärvsarbete.
förenadF-skattsedelnhar F-skattsedel. Om ärtill som enpersonen
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med villkor enligt 4 kap. 9 § SBL så gäller detta endast denom
åberopas skriftligen jfr avsnitt 2.2.2. Vidare följer hänvisningenav
till AFL arbetsgivaren bosattatt, är utomlands eller denneom ärom

utländsk juridisk utbetald ersättning i vissa fall inteen skallperson,
medräknas i avgiftsunderlaget. Ersättning från sådan arbetsgivare som

arbete vilket utförts i Sverige skall nämligen inkomstavser anses som
förvärvsarbete, arbetsgivarenannat och arbetstagaren harav träffatom

överenskommelse ersättningen skall hänförasatt till sådan inkomst,om
s.k. likställighetsavtalomvänt vilket innebär skyldigheten föratt en
arbetsgivare i nämnda fall betala socialavgifteratt kan avtalas bort.nu
Inte heller skall i avgiftsunderlaget ingå ersättning hos mottagarensom

skattepliktig inkomstutgör tjänst enligt KL ochav utan attsom,
anställningsförhållande förelegat, har utbetalats fysiskav en person
bosatt utomlands eller utländsk juridisk eftersomav ävenen person,
sådan ersättning enligt nämnda lagrum i AFL inkomstutgör annatav
förvärvsarbete.

Vidare undantas intäkt i 32 § 1 första stycket hsom avses mom.
och i KL vid beräkning avgiftsunderlaget vissa intäkter frånav
fårnansföretag. Ersättning enligt l § första stycket 2-6 lagensom
1990:659 särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomsterom utgör
underlag för nämnda skatt skall inte heller medräknas. Arbetsgivarav-
gifter och särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster kan aldrig tas

samtidigt. Ett undantagut ersättningär tillannat ochen samma
idrottsutövare från skattebefriade ideella föreningar huvudsakligavars
syfte främja idrottsligär verksamhet,att ersättningen under åretom
inte har uppgått till halvt basbelopp. Med idrottsutövareett ävenavses
vissa funktionärer, fotbollsdomare.t.ex.

Vid beräkning avgiftsunderlaget skall hänsyn inte heller tillav tas
före utgången år 1992 utbetalade ersättningar från sådanav en
vinstandelsstiftelse i 3 kap. 2 § andra stycket AFL, till densom avses
del de inte ersättning förutgör arbete för stiftelsens räkning eller till
sådan ersättning från vinstandelsstiftelse eller juridisken annan person
med motsvarande ändamål från vilken, enligt nämnda lagrum, skall
bortses vid beräkning sjukpenninggrundande inkomst. vinstan-Enav
delsstiftelse stiftelseär har till väsentligt ändamål tillgodoseen attsom
ekonomiska intressen hos dem eller har varitär anställda hossom en
arbetsgivare lämnat bidrag till stiftelsen. Vidare undantassom
ersättning för arbetsskada inträffat före utgången år 1993som av om
ersättningen tid därefter ersättning för arbetsskadasamtavser som
inträffat före utgången år 1992 skadan anmälts till allmän för-av om
säkringskassa efter utgången juni 1993, allt under förutsättning attav
ersättningen utgår på grund ansvarighetsförsäkring åtnjutitsav som
enligt grunder fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadenssom
huvudorganisationer TFA m.fl..
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enligtSlutligen skall 2 kap. 4 § SAL vid beräkning avgiftsunder-av
från ersättning enligt kap. § första a-d, f-l,bortses 11 2 stycketlaget

sociala förmåneroch AFL. Här vissa och ersättningaravsesp rn,
inkomst anställning vid beräkning pensionsgrundandeutgör av avsom

nämligen sjukpenning och rehabiliteringspenning, föräldra-inkomst,
Vårdbidragpenningförmåner, i vissa fall, dagpenning från arbetslös-

utbildningsbidrag i form dagpenning under arbetsmark-hetskassa, av
nadsutbildning och yrkesinriktad rehabilitering, korttidsstudiestöd,
vuxenstudiebidrag och utbildningsarvode enligt studiestödslagen

delpension, dagpenning till1973:349, totalförsvarspliktiga mfl.,
för doktorander, vidutbildningsbidrag timersättning olika typer av

livräntavuxenutbildning, enligt kap. lagen 1976:380 arbets-4 om
skadeförsäkring, statsbidrag till arbetslösa rörelse,startarsom egen

ledighet för ersättningersättning vid närståendevård samt utgessom
försäkringskassaallmän vid tvist sjuklön.omenav

tilläggspensionsavgiftgäller enbartUndantag som

§ första stycket framgår vid bestämmandekap. 5 SALAv 2 att man
tilläggspensionsavgift skallavgiftsunderlaget för beräkning avav

anställningfrån ersättningar inte räknas inkomstbortse som som av
tredje fjärde2 § eller stycket AFL.enligt 11 kap.

följande. Vid beräk-2 § tredje stycket AFL gällerEnligt 11 kap.
anställning hänsyn till försäkrads löninkomst skallning tasav enav

från arbetsgivare bosatt riket ellerersättningeller är utom somen som
juridisk försäkrade har sysselsattsutländsk endast denär person om

stycketöverenskommelse enligt kap. 2 § förstai Sverige och 3en a
likställighetsavtal, träffats harinte har eller hans.k.AFL, omvänt om

handelsfartyg.sjöman ombord på svenskt Dettatjänstgjort ettsom
beträffande svenska medborgareemellertid inte lön tillgäller om

från utländsk juridiskeller, i fall dä lönen härrörsvenska staten en
bestämmande in-juridisksvensk äger ettperson somperson, en

förharden utländska juridiskaflytande över attpersonen svara
godtagentilläggspensionsavgiften enligt Riksförsäkringsverketen av

ATP-förbindelse.s.k.förbindelse
inte skall§ fjärde stycket framgår hänsynkap. 2 AFLAv 11 tasatt

konsulatfrämmande beskickning eller lönadeersättning från maktstill
beskickning ellerfrån arbetsgivare tillhör sådanSverige elleri som

emellertidgällerinte svensk medborgare. Dettakonsulat och ärsom
svensktillsvensk medborgare eller deninte lön till utan attsom vara

Sverigei Sverige, utländsk beskickning ibosattmedborgare är om en
sådan ATP-för tilläggspensionsavgiften enligthar att ensvara

förbindelse nämnts ovan.som
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Vidare skall enligt 2 kap. 5 § första stycket SAL vid bestämmandet
underlaget för tilläggspensionsavgift bortses från ersättningar tillav

arbetstagare inte svenska medborgareär och inte hellersom ärsom
bosatta här, i fall då ersättningarna arbete Sverige.utomavser

Undantag gäller alla avgifter tilläggspensionsavgiftutomsom

I 2 kap. 5 § andra stycket SAL vid bestämmandeattanges man av
underlaget för avgift tilläggspensionsavgiftän skall bortse frånannan
ersättningar till arbetstagare inte varit försäkrade enligt lagensom
1976:380 arbetsskadeförsälcring. Försäkrad enligt kap.är 1 1 §om
sistnämnda lag den förvärvsarbetar i verksamhet i Sverigesom
oavsett vad han har för medborgarskap. Enligt fast praxis omfattas
emellertid inte lokalanställd personal på främmande makts beskickning
eller lönade konsulat. En förvärvsarbetande inte arbetstagareärsom
dvs. egenföretagare eller uppdragstagare försäkradär under

Ävenförutsättning han bosatt i Sverige.är arbetetatt inte utförsom
i Sverige, arbetstagare försäkradär han har utomlandssäntsen om av

arbetsgivare med verksamhet i Sverige, under förutsättningen att
arbetet utomlands i högst år. Begränsningen i förtidettavses vara
arbetet utomlands gäller inte arbetsgivaren statlig. En arbetsta-ärom

arbetar i Sverige inte försäkrad,är han har tillsäntsgare som om
Sverige utländsk arbetsgivare och arbetet i Sverigeenav avses vara
i högst år.ett

Vidare gäller enligt 2 kap. § andra5 stycket SAL i fråga arbeteom
har utförts för räkning anställning förelegat,utan attsom annans att

vid beräkningen avgiftsunderlaget hänsyn inte skall tillav tas
ersättningar till varit bosatta utomlands och dessutompersoner som
utfört arbetet utomlands.

2.2.5 Vissa avdrag från avgifterna

I 2 kap. §5 SAL arbetsgivare varje månad fåratt göraa anges en
avdrag från arbetsgivaravgifterna med 5 avgiftsunderlaget,procent av
dock högst med 3 550 kronor. Syftet med avdraget infördes årsom-
1997 stimuleraär nyanställning och egenföretagandeatt uppmuntra-
prop. 1996/97:21. Om flera arbetsgivare tillsammans ingår i en
koncern skall de vid bedömningen avdragsrättenav anses som en
arbetsgivare, varvid avdraget i första hand skall moderföreta-göras av

Om avdraget inte kan utnyttjas moderföretagetget. får det i ställetav
utnyttjas dotterföretagen. En arbetsgivare enligt SBL harav som
medgivits dispens från skyldigheten redovisa arbetsgivaravgifternaatt
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ivarje månad får stället avdrag med 5 avgiftsunder-göra procent av
laget varje är, dock med högst 3 550 kronor för varje månad som

bedrivits.verksamheten har
föreskrifterSärskilda avdrag vid beräkning arbetsgivarav-om av

finns dessutom i lagengifter 1995:287 anställningsstöd och lagenom
tillfällig avvikelse1995:411 från lagen 1981:691 socialav-om om

gifter. lagarDessa emellertid endast äldre förhållanden.avser

Socialavgifter2.3 i form egenavgifterav

Ändamålen2.3.1 med avgifterna

Egenavgifterna beräknas, liksom arbetsgivaravgifterna, efter vissa
procenttal särskilt bestämt avgiftsunderlag. Enligt 3 kap. §1ettav

egenavgifter i form sjukförsäkringsavgift,SAL folkpensions-tas ut av
avgift, tilläggspensionsavgift, delpensionsavgift, arbetsskadeavgift och
arbetsmarknadsavgift.

Bestämmelserna fördelning influtna egenavgifter finns iom av
kap. SAL, har behandlats4 i avsnitt 2.2.1.som

Avgiftsskyldigheten2. 3 .2

Allmänt

skall enligt kap.Egenavgifter 1 2 § första stycket SAL betalas denav
enligtförsäkrad AFL och har inkomst förvärvsarbeteär annatsom av

i 3 kap. 2 eller 2 § eller i kap. § inkomst11 3 AFL. Medsom avses a
förvärvsarbete enligt 3 kap. och §§ skall likställas2 2 AFLannatav a

inkomst arbete i form förmånerandra skattepliktiga änegetav av
inte sjukpenninggrundande.ärnumerapengar, som

Vad inkomst förvärvsarbete vidär att annatansesom som av
tillämpning SAL framgår således ibestämmelserna AFLav av om

sjukpenninggrundandeberäkning inkomst 3 kap. och pensions-av
grundande inkomst ll kap.. Nämnda bestämmelser ide två kapitlen

tekniskt inte uppbyggda på till följd bl.a.är sätt,samma men av
hänvisningar frågakorsvisa de i varandra i vadmotsvarar stort om

inkomst förvärvsarbete, dock inte alltid.är annatatt somsom anse av
skillnader finns får betydelse vid bestämmandetDe som av av-

förgiftsunderlagen de olika egenavgifterna avsnitt 2.3.4se om
avgiftsunderlag.
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försäkrad iBegreppet AFL

kap.I 3 § AFL försäkradl enligt lagen. Detär äranges vem som
medborgare,dels svenska oberoende de bosatta, delsärav var

medborgareutländska och statslösa bosatta i Sverige. Vidareärsom
gäller försäkrad lämnar Sverige fortfarande skallatt en som anses vara

i landet, utlandsvistelsenbosatt avsedd längst år.är att ettom vara
statlig arbetsgivareDen sänds till förland arbete förett annatsom av

arbetsgivarens räkning bosatt i Sverige under hela ut-anses vara
sändningstiden, den avsedd längre år.även Detär änatt ettom vara
sistnämnda gäller medföljande maka eller därmed likställdäven - -

barn under 18 år.samt
Vidare gäller utländsk sjöman svenskt handelsfartyg äratt en

försäkrad för tilläggspension han inte bosatt i riket.även ärom
gäller denDetsamma tillgodoräknats pensionspoäng i Sverige,som

han inte längre uppfyller angivna förkraväven attom ovan vara
försäkrad enligt AFL.

förvärvsarbeteInkomst enligt 3 kap. AFLannatav

§Av 3 kap. 2 AFL kan utläsas definitiongrundläggandeen av
begreppet inkomst förvärvsarbete, nämligen sådan inkomstannatav
i försäkrad får för arbete grund änegetpengar som en somannan

i allmän ellerarbetstagare enskild tjänst, dvs. utanför anställnings-ett
förhållande. På grund det i föreskrivslagmm attattav samma

för utförtersättning arbete i form pension skall räknasän somannan
inkomst anställning inte anställd hos denäven ärmottagarenav om

ersättningen t.ex. uppdragstagare, kvarstår denutgersom av
grundläggande definitionen egentligen endast inkomst för arbeteeget
utanför anställningsförhållande i fall då inkomsten inte utgörsett av
ersättning direkt för utfört arbete. Som exempel kan inkomstnämnas

uppkommer grund försäljning betydelse förStörstsom av av varor.
skallvad inkomst förvärvsarbete enligtutgöra annatsom anses av

kap. § AFL har emellertid den3 2 hänvisning till 3 kap.görssom
§ lag.2 a samma

redogjorts förSom se avsnitt frågan viss2.2.2 ärovan om
inkomst skall inkomst iförvärvsarbete 3 kap.utgöra annatanses av
2 § AFL starkt knutet till innehavet skattsedel. inkomstSoma av av

förvärvsarbete sålundaskall enligt huvudregeln i lagrummetsannat
tredje och fjärde stycken räknas förersättning arbete under förutsätt-
ning den betalas till har F-skattsedel,att ut mottagareen som en
antingen ersättningen bestäms eller den betalas Omnär när ut.

i stället har F-skattsedel med villkor enligt 4 kap. 9 §mottagaren en
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SBL, räknas ersättningen inkomst förvärvsarbete endastannatsom av
under förutsättning F-skattsedeln har åberopatsatt skriftligen.

Om ersättningen i fråga, tillsammans med ersättning förannan
arbete från utbetalare, under inkomståret kan kommasamma antas att
understiga 10 000 kronor, skall ersättningen alltid räknas inkomstsom

förvärvsarbete under förutsättningannat utbetalaren fysiskav att är en
eller dödsbo och vad utbetalas inteett utgift iperson utgörsom en av

utbetalaren bedriven näringsverksamhet. I dessa fall saknar det
betydelse vad har för skattsedel, ellermottagaren han alls harom
någon. blirDet alltid fråga inkomst förvärvsarbete.annatom av

Vidare räknas ersättning för arbete inkomst för-annatsom av
värvsarbete den utbetalas handelsbolag till delägareett iom av en
bolaget. Motsvarande gäller för utbetalning ersättning frånav en
europeisk ekonomisk intressegruppering till medlem ien grup-

Ävenperingen. i dessa fall saknar skattsedelsinnehavmottagarens
betydelse.

Som inkomst förvärvsarbete enligtannat 3 kap. 2 a§av anses
första stycket AFL ersättningäven från arbetsgivare bosattären som
utomlands eller utländsk juridiskär ersättningensom en person, om

arbete utförts i Sverige arbetsgivaren och arbetstagar-avser samtsom
har träffat överenskommelse ersättningen skall hänförasen atten om

till sådan inkomst omvänt likställighetsavtal.
Till inkomst förvärvsarbete hänförs enligtannat 3 kap. 2 §av a

andra stycket AFL ersättningäven vilken beskattas inkomstsom av
tjänst enligt KL och anställningsförhållande förelegat,utan att ettsom,
har utbetalats fysisk bosatt utomlands eller utländskav en person av en
juridisk Som exempel kan ersättning frånnämnas utländsktperson. ett
dotterbolag till anställd hos svenskt moderbolag jfr avsnittetten
2.2.2. Detta gäller emellertid inte sådan skattepliktig intäkt i fonn av
rabatt, bonus eller förmån utgår på grund kundtrohetannan som av
eller liknande, den slutligt har stått för de kostnaderom som som
ligger till grund för förmånen någonär denän skattskyl-ärannan som
dig för förmånen. Sådana förmåner kan aldrig betraktas inkomstsom

förvärvsarbete prop. 1996/97:19annat 97av s.

Inkomst förvärvsarbeteannat enligt 11 kap. AFLav

I kap.ll 3 § AFL olika slag inkomster eller ersättningaranges av
skall inkomst förvärvsarbete, dock undersom annatanses som av

förutsättning inkomsten inte enligt kap.att 11 2§ lag ärsamma
hänförlig till inkomst anställning.av

Till inkomst förvärvsarbete hänförs enligt kap.annat 11 3 §AFLav
främst inkomst näringsverksamhet i Sverige, i vilken den försäk-av
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i icke oväsentlig omfattning aktiv näringsverksarn-har arbetatrade
inkomst förvärvsarbete tillfälligahet. Som ävenannat ansesav

självständigt verksamhet.förvärvsinkomster bedriven Med detav
uppdragsgivare dåfall där egentlig saknas ochsistnämnda enavses

tillräcklig för närings-omfattning inteverksamhetens är att ses som
eller "engångsupp-ersättning till "engångsförfattare"verksamhet, t.ex.

hobbyverksamhet prop. 1989/901110inkomstñnnare" samt av
377f..s.

enligt lagrum till inkomst för-Vidare hänförs nämnda annatav
ersättning för för någon räkning ivärvsarbete arbete annans pengar

deskattepliktiga förmåner i andra fall nämnda. Or-eller än ovan
anställningar och uppdrag, innehålletomfattar alladalydelsen men

hänvisar till kap. 2 § AFL. Somundantaget 11begränsas somav
faktiskt ersättning frånvad omfattas kanexempel nämnas ensom

utländsk juridiskbosatt utomlands ellerarbetsgivare är ärsom ensom
utförts i Sverigeersättningen arbete samtavser somperson, om

likstäl-arbetstagaren har träffat s.k.ocharbetsgivaren omväntett
enligt 3 kap. 2 § AFL jfr ovan.lighetsavtal a

Även enligtrehabiliteringspenning AFLsjukpenning och samt
arbetsskadeförsäkringenligt lagen 1976:380 utgörsjukpenning om

förträder i ställetförvärvsarbete, ersättningeninkomst annat omav
inkomst enligt 11 kap. 3 §sådan nämntssom ovan.annan

ersättning vilkenförvärvsarbete räknas ocksåinkomstSom annatav
enligt ochskattepliktig inkomst tjänst KL attutgör utansom,av

förelegat, har utbetalats fysisk bosattanställningsförhållande personav
jfr angående 3 kap.utländsk juridiskellerutomlands person ovan

direktforskarstipendiumräknas hit ocksåSlutligenAFL. utgessom
frånCurie-stipendium och betalasMarieindirekt EUeller av

utlandet.
viss inkomst skallförutsättning förtidigareSom nämnts är atten

§förvärvsarbete enligt kap. 3 AFL,inkomst llutgöra annatavanses
enligt kap.hänföras till anställning 11 2 §skall inkomstden inteatt av

sistnämnda lagrumgrundläggande bestämmelsen ilag. Den ärsamma
ersättningeller ianställning lönmed inkomstatt annanavsesav

försäkrad fåttförmåner,skattepliktigaeller andra som enpengar
enskild tjänst.i allmän ellerarbetstagaresåsom

formskattepliktig intäkt ibl.a.§ AFL vidarekap. 2I 11 attanges
grund kundtrohetförmån utgårellerbonusrabatt, avannan somav

anställning, deninkomstskallliknandeeller somomanses som av
för förmånenligger till grundför kostnaderna ärståttslutligt har som

förmånen jfrskattskyldig fördennågon än är ovansomannan
AFL.angående 3 kap.

§ AFLenligt kap. 2anställning 11 äveninkomstSom ansesav
ersättningen träderi månrehabiliteringspenning densjukpenning och
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i stället för den försäkrades inkomst såsom arbetstagare i allmän eller
enskild tjänst, föräldrapenningfönnâner, Vårdbidrag i vissa fall,
dagpenning från arbetslöshetskassa, utbildningsbidrag i form av
dagpenning under arbetsmarknadsutbildning och yrkesinriktad
rehabilitering, korttidsstudiestöd, vuxenstudiebidrag och utbildningsar-
vode enligt studiestödslagen 1973:349, delpension, dagpenning till
totalförsvarspliktiga m.fl., utbildningsbidrag för doktorander, tim-
ersättning vid olika vuxenutbildning, livränta enligttyper 4 kap.av
lagen 1976:380 arbetsskadeförsäkring, bidrag från Sverigesom
författarfond och Konstnärsnärrmden inte skall hänföras tillsom
inkomst förvärvsarbete enligt 11 kap. 3 § AFL,annat statsbidragav
till arbetslösa rörelse, forskarstipendiumstartarsom egen utgessom
direkt eller indirekt EU Marie Curie-stipendium det utbetalasav om

fysisk bosatt i Sverige eller svensk juridiskav en person av en person,
ersättning vid ledighet för närståendevård, tillfälliga förvärvsinkomster

verksamhet inte bedrivs självständigt, ersättningav som utgessom av
allmän försäkringskassa vid tvist sjuklön ersättning frånen samtom

semesterkassa.
Vidare i ll kap. 2 § AFL i fråga bl.a. ersättningaratt,anges om

i eller andra skattepliktiga förmåner för utfört arbete, bestäm-pengar
melserna i 3 kap. 2 § andra stycket och 2 § lag skall gällaa samma
i tillämpliga delar. Härigenom blir bl.a. de i detta avsnittovan
redovisade följderna skattsedelsinnehav aktuella i fråga be-ävenav om
stämmande inkomst förvärvsarbete enligt kap.ll 3 §annatav av
AFL.

Lön eller ersättning den försäkrade har fått frånannan som en
arbetsgivare bosatt riketär eller utländsk juridiskärutomsom som

endast under vissa förutsättningar inkomstperson anses som av
anställning enligt 11 kap. 2 § AFL, nämligen då den försäkrade har
arbetat i Sverige och avtal enligt 3 kap. första2 § stycket AFLett a

likställighetsavtalomvänt inte har träffats eller då den försäkrade har
tjänstgjort sjöman ombord på svenskt handelsfartyg. Dock skallsom

inkomst anställning alltid räknas lön till svenska medborgaresom av
svenska eller, i fall då lönen härrör från utländsk juridiskstatenom en

svensk juridisk bestämmande in-äger ettperson, en person som
flytande den utländska juridiskaöver har förattpersonen, svara
tilläggspensionsavgiften enligt Riksförsäkringsverket godtagenen av
förbindelse ATP-förbindelse.

Vidare framgår 11 kap. 2 § AFL hänsyn inte skall tillatt tasav
ersättning från främmande makts beskickning eller lönade konsulat i
Sverige eller från arbetsgivare, tillhör sådan beskickning ellersom
konsulat och inte svensk medborgare.är Detta gäller emellertidsom
inte lön till svensk medborgare eller till den svenskutan attsom vara
medborgare bosatt i Sverige,är utländsk beskickning i Sverigeom en
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för tilläggspensionsavgiftenhar enligt sådan ATP-att svara en
förbindelse nämntssom ovan.

Undantag från avgiftsskyldigheten2.3.3

3 § SAL antal fall då egenavgifter inte skallI 3 kap. betalas,ettanges
grundförutsättningarna härför uppfyllda. Egenavgifter skallärtrots att

föralls beräknas det år då den försäkrade har fylltinte 65 år och
inte betalas föravgift skall underlaget den aktuella avgiftenom
000 kronor.understiger 1

andra avgifterVidare skall tilläggspensionsavgift inte betalasän av
utgången inkornståretden vid inte inskriven hos allmänavsom var

såvidaförsäkringskassa, detta inte berott på den försäkrade inteatt
uppnått den ålder 16 år krävs för sådan inskrivning. Sådanasom
avgifter betalas inte heller den för någon del årav som av samma

förtidspensionuppburit hel enligt eller för hela året uppburit helAFL
enligtålderspension lag.samma

Tilläggspensionsavgift betalas inte för det år då den försäkrade har
heller då den försäkrade för året uppburit helavlidit och inte hela har

ålderspension enligt AFL.

Grunderna för bestämmande avgiftsunderlaget2.3.4 av

beräknas egenavgifterna efter vissa procenttalSom nämnts ettovan av
avgiftsunderlag. Grundbestämmelser hur underlagetfastställt om

kapitelfastställs finns i 3 kap. 4 § SAL medan 5 § reglerarsamma
vissa undantag.

första stycket grunden för beräkning3 kap. 4 § SALI attanges av
enligt kap. § och 6 sjukförsäkringsavgift, arbets-avgift 3 1 5

skadeavgift arbetsmarknadsavgift inkomstoch utgörs annatav av
Med inkomstförvärvsarbete i 3 kap. 2 eller 2 § AFL.som avses ava

i avgiftshänseendeförvärvsarbete enligt dessa lagrum skallannat
skattepliktiga intelikställas andra förmåner ärän pengar, som numera

sjukpenninggrundande.
beräkningframgår grunden förkap. 4 § andra stycket SALAv 3 att

tilläggspensions-enligt 3 kap. § folkpensionsavgift,avgifter 1 2-4av
delpensionsavgift inkomst förvärvsar-avgift och utgörs annatav av

i 11 kap. 3 § AFL.bete som avses
uppdelning avgifterna gjorts på så pensions-har alltsåEn sätt attav

iavgifter skall beräknas ledning bestämmelsernaanknutna med av
övrigapensionsgrundande inkomst, medanberäkningAFL avom

med ledning beräkningavgifter beräknas bestämmelserna avav om
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sjukpenninggrundande inkomst. Vad skall förstås med inkomstsom av
förvärvsarbete i de olika lagrummenannat i AFL har ingående gåtts

igenom i avsnitt 2.3.2.
I 3 kap. 5 § sista stycket dessutom bestämmelserna iattanges
kap.11 4 § AFL skall gälla i tillämpliga delar. sistnämndaI lagrum

bl.a. tillsägs grund för beräkning inkomstatt förvärvs-annatav av
arbete skall läggas den försäkrades taxering till statlig inkomstskatt
avseende det aktuella året. Avser taxeringen beskattningsår intesom
sammanfaller med kalenderår, skall inkomst under beskattningsåret

ha åtnjutits under det kalenderår föregåttnärmastanses taxerings-som
året. Detta innebär egenavgifter inte kanatt på inkomstertas ut som
inte i Sverige se vidare i kapiteltaxeras 4 angående skattskyldighet
i Sverige.

2.3.5 Undantag från avgiftsunderlaget

I 3 kap. 5 § SAL vid bestämmande avgiftsunderlagetattanges man av
skall bortse från ersättning för arbete för någon räkning,annans om
ersättningen från denne under året inte har uppgått till 000l kronor.
Detta gäller emellertid inte ersättningen inkomstutgörom av
näringsverksamhet.

Vidare skall bortses från inkomst i 11 kap. 3 § AFL isom avses
form sjukpenning och rehabiliteringspenning enligt nämnda lagav
eller sjukpenning enligt lagen 1976:380 arbetsskadeförsäkring.om

2.3.6 Vissa avdrag från avgifterna

I kap.3 5 § SAL vid beräkning egenavgifteratt avdrag fåra anges av
med 5göras avgiftsunderlaget, beräknatprocent enligt kap.3 4 §av

första stycket lag, dock högst med 9 000 kronor år. Syftetsamma per
med avdraget infördes år 1997 stimuleraär nyanställningsom att- -
och egenföretagande prop.uppmuntra 1996/97:21. Om den
försäkrade under året har betalatäven lön eller förmån tillut annan
arbetstagare och, arbetsgivare, gjort avdrag från arbetsgivarav-som
gifterna enligt 2 kap. 5 § SAL, får emellertid avdrag fråna egenav-
gifterna medges med högst så belopp det sammanlagdaett stort att
avdraget inte överstiger 42 600 kronor år. Gjorda avdrag skall iper
angiven ordning arbetsmarknadsavgift, sjukförsäkringsavgift,avse
arbetsskadeavgift, folkpensionsavgift, delpensionsavgift och tilläggs-
pensionsavgift.

Om den försäkrade delägareär i handelsbolag, får detett samman-
lagda avdraget från de egenavgifter hänförliga tillär handels-som
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intesamtliga i handelsbolagetför delägarebolagets inkomster
mellanskall fördelas600 kronor år. Avdragetöverstiga 42 per

frånskattepliktiga inkomstenproportion till hur denidelägarna
helteller flera delägarefördelas mellan dem. Kanhandelsbolaget en

fördelasfår resterande avdraginte utnyttja avdraget,delviseller
underhandelsbolagetdelägare på motsvarande Ommellan övriga sätt.

och,förmån till arbetstagarebetalat lön ellerharåret även ut annan
arbetsgivaravgifterna enligt 2 kap.gjort avdrag frånarbetsgivare,som

egenavgifterna meddelägarna medges avdrag frånskall§ SAL,5 a
desammanlagda avdrag frånbelopp delägarnassåhögst attett stort

från handelsbolaget ochhänförliga till inkomstenegenavgifter ärsom
arbetsgivaravgifterna inte överstigeravdrag frånhandelsbolagets

år.600 kronor42 per

socialavgifterbestämmelserAndra2.4 om

bestämmelserdet finns särskildaSALkap 1 §I l att omanges
inämligenregionalpolitiskt stöd,socialavgifternedsättning somav

föreskrift-nedsättning socialavgifter,1990:912lagen attsamtavom
i lagenarbetsgivaravgifter finnsberäkningvidavdrag avomer

tillfälliganställningsstöd och i lagen 1995:4111995:287 omom
socialavgifter.1981:691från lagenavvikelse om

iupplysning detintagitshar dessutom§ SALI 5 kap. 1 attomen
från skyldighetbefrielse i vissa fallbestämmelserfinns attSBL om

idetkapitelarbetsgivaravgifter. Vidare i 3 §betala attsammaanges
och betalningredovisningföreskrifter bestämmande,SBL finns avom

föreskrivs i skattebrotts-vadsocialavgifter. kap. 5 §I 5 attanges som
socialavgiftergäller i frågaskatt1971:69lagen även samt attomom

förmånsbe-omfattas lagen 1971:1072socialavgifter även omav
betal-1978:880skattefordringar och lagenrättigade omm.m.

avgifter.skatter, tullar ochningssäkring för
intagen§i kap. 4 SALregeringen 5Slutligen har genom en

med främmandeefter överenskommelsebemyndigatsbestämmelse att
ellertillämpning SALföreskrifter utsträcktmeddelamakt omavom

från lagens bestämmelser.vissa fallundantag i
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2.5 Allmän pensionsavgift

Ändamålet2.5.1 med avgiften m.m.

Bestämmelser betalning allmän pensionsavgift finns i lagenom av
allmän1994:1744 pensionsavgift APL.om

Vid ikraftträdandet den januari1 1995 och den 31 decembert.0.m.
1997 lagens i stället lagen allmänna egenavgifter och denvar namn om
reglerade betalning såväl allmän pensionsavgift allmänav som
sjukförsäkringsavgift. Allmän sjukförsäkringsavgift betalades emeller-
tid redan tidigare enligt lagen 1992:1745 allmän sjukförsäk-om
ringsavgift, trädde i kraft den januari1 1993 och upphävdessom

införandet lagen allmänna egenavgifter. Kvar degenom av om av
egenavgifternaallmänna alltså bara pensionsavgiften.är Framnu

den december31 1997 fanns bestämmelser betalningt.0.m. om av
allmänna egenavgifter pensionsavgift och sjukförsäkringsavgift även
i lagen 1958:295 sjömansskatt. Sedan den lagen har upphörtom att
gälla regleras alltså betalning allmän pensionsavgift endast i APL.av

§I 2 APL pensionsavgiften skall beräknas efter 6,95attanges pro-
särskilt bestämt avgiftsunderlag. Pensionsavgiften användscent ettav

enligt 6 § till finansiering försäkringen för tilläggspension enligtav
och förs till AllmännaAFL pensionsfonden.

Avgiftsskyldigheten2.5.2

Pensionsavgiften skall enligt 2 och 3 APL betalas denav som
uppbär inkomst anställning i 11 kap. 2§ AFL iav som avses
huvudsak lön eller ersättning i eller andra skattepliktigaannan pengar
förmåner försäkrad har fått såsom arbetstagare i allmän ellersom en
enskild tjänst och inkomst förvärvsarbete iannatav som avses

kap. 3 § lag främst11 inkomst aktiv näringsverksamhet isamma av
Sverige. Det alltså arbetstagarna självaär och egenföretagare ärsom
skyldiga betala allmän pensionsavgift. Den innebördennärmareatt av

inkomstbegreppende bägge har ingående gåtts igenom i avsnitt 2.3.2.
Ytterligare förutsättning för betalningsskyldighet skallatten

emellertiduppkomma den enskilde skattskyldig för inkomstenär äratt
enligt KL. innebär bl.a.Detta den skattskyldig endast enligtäratt som
lagen 1991:586 särskild inkomstskatt för utomlands bosattaom

inte skall betalaSINK allmän pensionsavgift. vidare kapitelSe 4
angående skattskyldighet i Sverige.

I 4 § APL finns angivet fall då allmän pensionsavgift inte skall
betalas grundförutsättningarna härför uppfyllda. Avgiftenärtrots att
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betalas enligt nämnda lagrum inte den vid årets ingång harav som
Ävenfyllt år. den65 har avgiftspliktig inkomst under-som en som

stiger 24 det vid årets ingång gällande basbeloppet enligtprocent av
deklarationsgränsenAFL befriad från avgiftsskyldighet.är

2.5.3 Avgiftsunderlaget m.m.

Underlag för beräkning den allmänna pensionsavgiften enligt 3 §ärav
APL inkomst anställning enligt kap.11 2 § AFL och inkomstav av

förvärvsarbete enligt kap.11 3 § lag se avsnitt 2.3.2.annat samma
Avgiften alltsåskall beräknas med ledning bestämmelserna i AFLav

beräkning pensionsgrundande inkomst. Avdrag skall vidom av
bestämmande avgiftsunderlaget, såvitt inkomst anställning,av avser av

för arbetstagarens kostnader i anställningengöras kostnaderna,om
minskat med erhållen kostnadsersättning, överstiger 000 kr.1

Vidare begränsas avgiftsunderlaget beloppsmässigt på så detsätt att
beräknasskall inkomsterna endast till den delsumman av summan

inte överstiger sju och halv gånger det förhöjda basbeloppen som
i 1 kap. 6 § AFL. finnsDet alltså, till skillnad vadmotanges som

gäller för socialavgifter, tak för allmän pensionsavgift.ett uttag av
§ framgårAv 5 APL avgiftsunderlaget skall fastställas årligenatt

Skattemyndigheten i samband med taxeringen till statlig ochav
kommunal inkomstskatt. Vid beräkningen den beskattningsbaraav
inkomsten skall avdrag sedan med den fastställda avgiften.göras

§I 7 APL bestämmelserna i taxeringslagen 1990:324attanges
tillämpligaoch SBL i fråga pensionsavgiften.är Vidare framgårom

föreskrivs8 § vad i skattebrottslagen 197l:69 skattattav som om
gäller den allmänna pensionsavgiftenäven denna ävensamt att

omfattas lagen 1971:1072 förmånsberättigade skattefordringarav om
och lagen 1978:880 betalningssäkring för skatter, tullarm.m. om

och avgifter.

Övriga2.6 löneavgifter och löneskatter

Enligt lagen 1994:1920 allmän löneavgift skall sådan avgiftom
betalas arbetsgivare och den skall egenavgifter.betalaav som
Löneavgiften beräknas på det underlag gäller för arbetsgivaravgiftsom
respektive egenavgift till folkpensioneringen enligt SAL.

Allmän löneavgift med 4,48 underlaget ochtas ut procent av
tillfaller Avgiften, infördes år 1995 och då uppgick tillstaten. som
1,5 underlaget, tillkom led i finansieringenprocent ettav som av
avgiften för Sveriges medlemskap i EU prop. 1994/952122. De
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höjningar avgiften genomförts med verkan fr.0.m. denav som
januari1 1997 och den januari1 1998 skall allmänt bidra till attmera

stärka offentligade finanserna prop. 1995/96:209 39 ochs.
1997/98:1, vol. s.l69.1

Förvärvsinkornster inte till någon del grundar till socialför-rättsom
säkringsfönnåner beläggs med särskild löneskatt enligt lagenen
1990:659 särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.om
Löneskatten f.n. 24,26 skattedelenprocent motsvaraavses av- -
socialavgifterna, dvs. den del socialavgifterna kanav som anses som
skatt i ekonomisk mening. Skattedelens storlek uppskattas schablon-
mässigt jfr 1989/90:110 fi.378prop. s.

arbetsgivareEn skall betala särskild löneskatt för lön och annan
arbetsersättning till anställda och därmed jämställda dvs. personer
med A-skatt vid årets ingång har fyllt 65 år. Dessutom skallsom en
utbetalare vissa försäkringsersättningar bl.a. avgångsbidrags-av
försäkring, avtalsgruppsjukförsälcring och trygghetsförsälcring betala
särskild löneskatt försäkringsbeloppet.

Särskild löneskatt i den del den egenavgifter betalas bl.a.motsvarar
på inkomst passiv näringsverksamhet, på inkomst aktivav av
näringsverksamhet för den fyllt 65 är och i vissa fall på inkomstsom

tjänst för den fyllt 65 år.av som
Slutligen skall, enligt lagen 1991:687 särskild löneskatt påom

pensionskostnader, sådan skatt betalas på arbetsgivares kostnader för
pensionsutfästelser.

2.7 Förfarandet vid bestämmande, debitering,
redovisning och betalning socialförsäk-av

ringsavgifter

2.7.1 Allmän bakgrund

Socialförsäkringsavgiftema allmän pensionsavgift tidigareutgörs av
allmänna egenavgifter socialavgifter i form arbetsgivarav-samt av
gifter och egenavgifter.

Betalning preliminära egenavgifter och preliminär allmänav
pensionsavgift månadsvis tillsammansgörs med betalningen denav av-

Åretgiftsskyldiges preliminära inkomstskatt. därefter fastställer
Skattemyndigheten i samband med taxeringen till statlig och kommunal
inkomstskatt avgiftsunderlagen för de slutliga avgifterna. förut-En
sättning för egenavgifter och allmän pensionsavgift denuttag är attav
avgiftsskyldige inkornsttaxeras i Sverige.
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arbetsgivaravgifter förutsätts däremot inteSåvitt gäller uttag av
hos sig den avgiftsskyldige arbetsgivaren ellerskattskyldighet vare
anställde. Oaktat detta föreligger det sambandförsäkradeden ett

dessa avgifter skatteuppbörden på såbetalningen ochmellan sätt attav
anställdasbetalar avgifterna tillsammans med dearbetsgivareen

Till skillnad från egenavgifterna och den allmännakällskatter.
arbetsgivaravgifternapensionsavgiften de månadsvis betaldaär

året fastställs inte.Något slutligt avgiftsunderlag för heladefinitiva.
socialförsäkringsavgifter sker själva uppbördensamtligaFör

inkomstskatt.vid kommunal och statlig Närsätt uttag avsamma som
egenavgifter slutlig allmän pensionsavgiftslutliga ochgällerdet

förfarande gällerockså avgiftsunderlagen enligtfastställs somsamma
statligbeskattningsunderlagen för kommunal ochfastställelsevid av

till uppbördssystemetMed hänsyn till det anförda ochinkomstskatt. att
och förmögenhets-byggts för uppbörd inkomst-ursprungligen avupp

förfarandet vidinbegriper redovisningen i detta avsnittskatt även
inkomstbeskattningen.

för fastställelse slutligtFörfarandet2.7.2 av
Inkomsttaxeringberäkningsunderlag -

skatter ochvid beskattning avgiftsuttaghuvudprincip och ärEn att
avgiftspliktiga inkomsterbetalas allteftersom skatte- ellerskallavgifter

därför vanligenoch avgiftsinbetalningarin. Skatte-flyter görs
skattskyldigainkomståret. Flertaletmånadsvis under ärpersoner som

1947:576beskattas enligt KL och lagenför arbetsinkomster om
inkomstäret gjordaSIL. dessa fall de understatlig inkomstskatt I är

preliminära. Efter inkomstårets utgång, dvs. underskattebetalningarna
inkomsttaxeringen beskattnings- ochfastställstaxeringsåret, genom

belöper påavgifterde slutliga skatter ochavgiftsunderlagen samt som
ligger bl.a. älvdeklara-Till grund för inkomsttaxeringeninkomståret.

arbetsgi-från dennesskattskyldige och kontrolluppgifterfrån dention
de preliminäramed inkomsttaxeringensambandI avstämsvare.

därvidavgifter. Uppkommerslutliga skatter ochinbetalningarna mot
kompletterandeavgiftsskyldigeden skatt- ellerunderskott skall göra

beloppet.återbetalas överskjutandeVid överskott detbetalningar.
fall definitiv.inkomståret betald inkomstskatt kan i vissaUnder vara

särskild1991:586vid beskattning enligt lagengäller bl.a.Detta om
lagen 1991:591utomlands bosatta SINK ellerinkomstskatt för om

m.fl. LSI.för artisterinkomstskatt utomlands bosattasärskild
i avsnittenbehandlas nedanInkomstbeskattningen enligt SINK och LSI

4.4.3.och4.4.2
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Bestämmelser förfarandet vid inkomsttaxeringen finns främst iom
taxeringslagen 1990:324, TL, medan bestämmelser skyldighetenom

lämna självdeklaration och kontrolluppgift finns i lagenatt 1990:325
självdeklaration och kontrolluppgifter LSK. Enligt kap.1 1 § TLom

gäller bestämmelserna i den lagen bl.a. vid fastställelse underlagetav
för avgift enligt lagen allmän pensionsavgift.att ta ut Avgiftsun-om
derlaget för allmän pensionsavgift skall enligt 5 § APL fastställas av
Skattemyndigheten i samband med taxeringen till statlig och kommunal
inkomstskatt. Av 3 kap. 5 § tredje stycket SAL jämfört med ll kap.

§ framgår4 AFL till grund för beräkningatt underlaget förav
egenavgifter skall läggas den försäkrades taxering till statlig in-
komstskatt.

Bestämmelser deklarationsskyldighet för fysiska finnsom personer
i 2 kap. 4 § LSK. För den har inkomster tjänst eller närings-som av
verksamhet innebär reglerna från och med 1999 års taxering i
huvudsak följande. En har varit bosatt i Sverige underperson som
hela beskattningsåret skall lämna självdeklaration bruttointäktennär av
tjänst intäkt från transaktioner med fåmansföretagutom ochm.m.- -

aktiv näringsverksamhet under beskattningsåret uppgått tillav
sammanlagt minst 24 basbeloppet. Vidare skall deklarationprocent av
lämnas, bruttointäkten sådan tjänst transaktioner medom av som avser
fåmansföretag och passiv näringsverksamhet har uppgått tillm.m. av

minstsammanlagt 100 kr. Den inte har varit bosatt i Sverigesom
under hela beskattningsåret skall lämna deklaration, bruttointäk-om

har uppgått till sammanlagt minst kr.100 Vid bedömandeterna av
deklarationsskyldigheten inte hänsyn till inkomst eller förmögenhettas
för vilken det inte föreligger skattskyldighet enligt KL eller SIL.

beaktasDäremot sådan inkomst eller förmögenhet enligtsom
dubbelbeskattningsavtal helt eller delvis undantas från beskattning i
Sverige.

Deklarationsskyldigheten således enbart den enskildestyrs av om
inkomsterhar skattepliktigaär enligt ellerKL SIL. Någonsom

deklarationsskyldighet föreligger däremot inte på den grunden att en
eller bör skyldigär betala egenavgifter eller allmänattperson vara

pensionsavgift. I sammanhanget bör utomlands bosattanämnas att
fysiska beskattas enligt SINK eller LSI inte skyldigaärpersoner som

lämna självdeklaration.att
Som framgått det redovisade fastställs de slutliga under-av ovan

lagen för allmän pensionsavgift och egenavgifter i samband med
taxeringen till inkomstskatt, medan betalning och redovisning avm.m.
dessa avgifter sker inom för uppbördsförfarandet. Arbetsgivar-ramen
avgifterna fastställs däremot helt inom för uppbördsförfarandet.ramen
Underlagen för de avgifterna fastställs således inte vid någonsenare
taxering, eftersom det fråga definitivaär avgifter.om
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2.7.3 Uppbördssystemet

Allmänt

uppbördBestämmelser skatter och avgifter återfinns iom av numera
ihuvudsak skattebetalningslagen l997:483, SBL, trädde i kraftsom

den november 1997. Denna1 lag bl.a. uppbördslagenersätter
1953:272 och lagen 1984:668 uppbörd socialavgifter frånom av
arbetsgivare. I det följande lämnas redogörelse för uppbördssyste-en

huvuddrag.mets
finns bestämmelserI SBL bestämmande, debitering, redovisningom

skatteroch betalning och avgifter. Dessa bestämmelser tillämpasav
bl.a. på statlig och kommunal inkomstskatt, allmän pensionsavgift,
socialavgifter, allmän löneavgift, särskild löneskatt på pensionskostna-
der, särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster, mervärdesskatt

skattetillägg och på skatt. Bestämmelserna i SBLräntasamt om
redovisning och betalning 10-23 kap., dvs. uppbördsbestärnmelserna
i inskränkt betydelse, gäller därutöver skatt enligt SINKävenen mer

förseningsavgiftskattetillägg, och sådan skatt. Enligträntasamt
gäller1 kap. 4 § SBL vad i den lagen skatt ochsägssom om

skattskyldig avgift och avgiftsskyldig.även

Preliminära och avgifterskatter

huvudprincip för uppbördenEn inkomstskatt tidigareär,av som
skatten skall betalas allteftersom inkomster flyter in. Dennärrmts, att

skall därförskattskyldige betala preliminär, i vissa fall definitiv, skatt
inkomståret. Preliminärunder skatt betalas i form A-skatt eller F-av

skatt. A-skatt betalas i huvudsak arbetsgivare ellerattgenom annan
skattepliktigbetalar ersättning innehåller A-skatten genomutsom

och betalarskatteavdrag in den till skattemyndigheten. Samtidigt
in arbetsgivaravgifterbetalar han eller särskild löneskatt enligt lagen

särskild1990:659 löneskatt på vissa förvärvsinkomsterom som
belöper på ersättningarna. Närmare bestämmelser skatteavdragnärom

finns i kap. finnsskall 5 SBL, medan det i kap. SBL4göras
bestämmelser skall för inbetalningen preliminärvem somom svara av
skatt.

kompletterasA-skatten kan med särskild A-skatt den skatt-som
skall betala in. Sådan finnsskyldige själv A-skatt betalas, det inteom

skatteavdrag och för inbetalning preliminärnågon görsom svarar av
skattskyldiges inkomster. F-skatt i huvudsakskatt på den avser

och betalas medannäringsidkare in den skattskyldige själv, A-skattav
anställda. A- och F-skatt kan också kombineras.avser
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Avgörande för det skall skatteavdraggöras på skattepliktigom
ersättning eller den enskilde själv skall betala skatten dennesärom
innehav skattsedel på preliminär skatt. finnsDet två slags skatt-av
sedlar på preliminär skatt: F-skattsedel och A-skattsedel. F-skatt skall
enligt 4 kap. §4 SBL betalas den har fått F-skattsedel. Enav som en
F-skattsedel för fysisk får enligt 4 kap. 9 § SBL utfärdasen person
med villkor den åberopas endast i näringsverksamhet.att personens
Villkoret skall framgå skattsedeln. I vissa fall i 5 kap.av som anges
6 § SBL skall skatteavdrag för dengöras även har fått F-som en
skattsedel.

Huvudprincipen den betalarär skattepliktigatt ersättning tillsom en
har A-skattsedel eller saknar skattsedel på preliminärperson som som

skatt skall skatteavdraggöra och till Skattemyndigheten betala in A-
skatt för inkomsttagarens räkning. En redogörelse för A- och F-
skattsedlars betydelse för skyldigheten betala arbetsgivaravgifteratt
finns i avsnitt 2.2.2.ovan

F-skatt och särskild A-skatt, debiterade skatter,är beräknassom av
Skattemyndigheten i förväg för varje skattskyldig, får inbetal-som
ningskort med skatten angiven. Närmare bestämmelser beräkningom

F-skatt och särskild A-skatt finns i 6 och 7 kap. SBL. F-skatt ellerav
särskild A-skatt beräknas enligt schablon 6 kap. 1-2 §§ eller
preliminär taxering 6 kap. 3-4 §§.

Schablonmetoden innebär den preliminära skatten beräknas medatt
ledning den slutliga skatten för föregående år. F-skatt förav annan
skattskyldig handelsbolagän därvid med 110tas ut procent ettav
belopp motsvarande den slutliga skatten för föregående år. Understeg
den slutliga skatten den debiterade preliminära skatten, F-skattentas
i stället med 105 den slutliga skatten förut det föregåendeprocent av
året. handelsbolagFör F-skatt med belopptas motsvarandeut ett
handelsbolagets slutliga skatt för föregående inkomstår.

F-skatt skall beräknas med ledning preliminär taxering,av om
slutlig skatt inte har debiterats vid den årliga taxeringen föregående år.
Detta gäller också det frågaär betydande skillnadom om en mer
mellan den preliminära skatt skulle ha debiterats ochsom annars
beräknad slutlig skatt för inkornståret. Enligt förarbetena prop.
1996/97: 100 548 bör riktlinje för bedömningen det ärs. som av om
fråga betydande skillnad gälla den skall omkringattom en mer vara
30 den preliminära skatten. Beräkning med ledningprocent av av
preliminär taxering skall också ske det finns andra skäl härför.om
Som exempel på det finns sådananär särskilda skäl kan detnänmas
fallet lagändring medför den schablonberäknade skatten bliratt atten
för hög, inte med belopp kan betydande.men som anses vara
Preliminär taxering skall ske med ledning uppgifter i lärrmadav
preliminär självdeklaration och andra tillgängliga uppgifter. Vid
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beräkning F-skatten skall beaktas bl.a. bestämmelserna i kap.11av
föreskriver det i slutlig ingår10 § SBL, skatt bl.a.attsom egenav-

gifter, allmän pensionsavgift och allmän löneavgift.
får Skattemyndigheten ändrad beräkningEnligt 6 kap. 5 besluta om

för uppnå bättre överensstämmelse med den beräknadeF-skatten attav
gäller endast ändrade beräkningenslutliga skatten. Detta denom avser

betydande till skattskyldiges förhål-med hänsyn denbelopp ärsom
finnseller det andra särskilda skäl.landen om

självdeklarationBestämmelser skyldighet lämna preliminärattom
SBL. Sådan deklaration skall lämnasfinns i 10 kap. 1-7 denav

F-skattsedel, varvid deklarationen skall lämnasansöker näromsom
ansökan Preliminär självdeklaration skall lämnassådan görs. även av

ellerhar F-skatt särskild A-skatt, den slutliga skattenden omsom
överstiga motsvarande skatt för föregående inkomstår medberäknas

för-betydande med hänsyn till den skattskyldigesbelopp ärsom
sistnämnda fall skall deklarationen lämnas denhållanden. I senast

dååret före inkomståret den skattskyldige intenovember eller,30 om
deklarationsskyldig, efter det sådan skyldighet14 dagarsenast attvar

preliminär i detta fallNågon självdeklaration behöveruppkom.
Prelimi-lämnas efter den 30 november inkomståret.emellertid inte -

fallälvdeklaration får emellertid lämnas i andra änävennär som nu
sagts.

förhållanden harpreliminär självdeklaration skall lärrmasEn omny
slutliga skatten kommerpå sådant det kan denändrats sätt att antas att

Deklarationen skallöverstiga den beräknade med betydande belopp.att
efter förhållandena ändrades.14 dagar detdärvid lämnas senast att

efter deni detta fall behöver någon deklaration lämnashellerInte
inkomståret.november30

A-skatt och för vilkenhar A-skatt dvs. inte särskildFör den som
hjälpskatten normalt medskall skatteavdrag beräknasdet göras av

Tabellernaskattetabeller. Bestämmelser därom finns i 8 kap. SBL. är
preliminära skall den slutliga.utformade så den skatten motsvaraatt

härför skattskyldige har inkomstförutsättning denEn är att samma
för inkomst ivarje tidsperiod och endast dentaxeras som anges

skattskyldige, förutomTabellerna förutsätter dentabellen. att
pensionsav-berättigad till avdrag enbart för allmängrundavdrag, år

ersättningen skallbetalar den huvudsakligagift. Den görautsom
utbetalare skallpreliminär skatt enligt tabellen. Andraavdrag för göra

med 30skatteavdrag procent.
också beräknaskan efter beslut SkattemyndighetenSkatteavdrag av

mellan denberäkningsgrund, överensstämmelsenenligt särskild om
blidärigenom kanpreliminära skatten och den slutliga skatten antas

därom finns 11-13 SBL.Bestämmelser i 8 kap.bättre.
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Arbetsgivaravgifter

Bestämmelser beräkning arbetsgivaravgzfterñmrs i 9 kap. SBL.om av
Sådana avgifter skall för varje redovisningsperiod beräknas efter de

och på det underlag iprocentsatser 2 kap. 1-5 §§ SAL, §1som anges
lagen särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster 1 ochom samt
3 §§ lagen allmän löneavgift. Därvid gäller bl.a. arbetsgi-om att en

får avdrag för sådanagöra kostnader i 2 kap. §vare 4som avses
första stycket 6 SAL och arbetstagaren haft, kostnaderna kansom om
beräknas uppgå till minst 10 arbetstagarens ersättningprocent förav
arbete.

Arbetsgivaravgifter skall redovisas i skattedeklaration ochen
inbetalas tillsammans med källskatter för de anställda, nedan.se

Inbetalning och redovisning skatt under inkomståretav

Bestämmelser inbetalning skatt finns i 16 kap. SBL. Inbetalningom av
skatt till den skattemyndighetgörs beslutar skatten ochav som om

skall ske insättning på skattemyndighetens särskilda konto förgenom
skatteinbetalningar. Skatten betald betalningen har bokförtsnäranses
på kontot.

För varje redovisningsperiod skall det normalt lämnas skat-en
tedeklaration. En redovisningsperiod omfattar kalendermånad. Be-en
stämmelser skattedeklarationen finns i 10 kap. 9-24 SBL.om

Skattedeklaration skall lämnas den varit skyldig göraattav som
skatteavdrag eller betala arbetsgivaravgifter eller har gjortsom
skatteavdrag skyldig det.utan att Det sistnämndagöra blirattvara
tillämpligt exempelvis fysisk inte bedriver närings-om en person som
verksamhet betalar ersättning understigande 10ut 000 kr ändåmen

skatteavdrag frångör ersättningen. Sådan deklarationett skall också
lämnas den betalat ersättning för vilken skatteavdrag skallutav som

enligt SINK. Vidaregöras skall skattedeklaration lämnas bl.a. denav
skattskyldig enligtär mervärdesskattelagen.som

I skattedeklaration skall i fråga skatteavdrag redovisas såvälen om
den sammanlagda ersättning från vilken utbetalaren skyldigär göraatt
skatteavdrag sammanlagt avdraget belopp. Beträffande arbetsgi-som
varavgifter skall i deklarationen redovisas den sammanlagda ersättning
för vilken utbetalaren skyldigär betala arbetsgivaravgifter,att
sammanlagt avdrag för kostnader enligt 9 kap. 3 § SBL och periodens
sammanlagda avgifter. deklarationenI skall också redovisas uppgifter

mervärdesskatt övriga uppgifter behövs för beräkningsamtom som
och kontroll skatteavdrag, arbetsgivaravgifter och mervärdesskatt.av
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särskild A-skatt, dvs. debiterade preliminära skatter,ellerF-skatt
i någon skattedeklaration.redovisas inte

finns12 § kan Skattemyndigheten, detEnligt 10 kap. SBL om
härför, medge utländsk arbetsgivare, saknarsärskilda skäl att somen

i landet, redovisar arbetsgivaravgifter pådriftställe härfast sättannat
viddeklaration lämnasskattedeklaration eller sådanän attgenom

sådanti särskilt skäl förSBL. Etttidpunkt än som angesannan
betydandedet skulle vålla arbetsgivarenkanundantag attvara

varje månad skattedeklaration och betalaproblem lämnapraktiska att
motsvarandearbetsgivaravgifter 1996/961100 568. Någonprop. s.

eftersom aktuellafinns inte i fråga skatteavdrag,bestämmelse om
skyldigainte sådant avdrag.arbetsgivare är göraatt

SBL finns bestämmelser skattedeklara-kap. 18-24I 10 närom
skalloch i 16 kap, 4-8 SBL skattenskall lämnastion när varaom

Skattedeklarationen skallinnebär i huvudsak följande.betald. Dessa
12 i varje månad, itill Skattemyndigheten deninkommitha senast
skyldig redovisajanuari dock den För denaugusti och 17. är attsom

beskattningsåretförpå beskattningsunderlagmervärdesskatt ett som
denskattedeklarationen lämnasmiljoner kronor skallöverstiger 40

månad, i december dock den 27.varje26 i
i varjeförekommer två förfallodagaruppbördssystemetInom

i augusti den 17den 12 i januari och i vissa fallmånad: nämligen
skattskyldiga med beskatt-december den 27. Föroch den 26 i ett-

beskattningsåretmervärdesskatt föravseendeningsunderlag som
förfallodagen förinfallerhögst 40 miljoner kronoruppgår till

redovisningsperioden.månaden efterden 12 i andramervärdesskatt
betalning debiteradmedmervärdesskatt samordnadBetalning är avav

innehållenarbetsgivaravgifter ochsärskild A-skattF-skatt, samt
skattskyldigamånad.för föregående Förpreliminär skatt närmast -

förmervärdesskattbeskattningsunderlag avseendemed ett som
förfallodagenöverstiger infallerbeskattningsåret 40 miljoner kronor

redovisningsperio-månaden eftermervärdesskatt den 26 iför närmast
ochdebiterad F-skattkategori skattskyldiga skall betaladen. Denna

preliminärinnehållenarbetsgivaravgifter ochsärskild A-skatt samt
tillmånadmånaden efter den12 i januari den 17 iskatt densenast

ochavgifterna hänför sig. kommuneroch Förvilken skatterna -
redovisningsperiodeni andra månaden efterlandsting skall den 12

månaden efterden 12 ibetalning mervärdesskatt ochgälla för av
arbetsgivaravgifter ochredovisningsperioden för betalning av

påförsavgiftpreliminär skatt. skatt ellerinnehållen En genomsom-
förfallodagbetalning på denbeskattningsbeslut förfaller tillsärskiltett
efter30 dagar dagenefter betalningsfristinträffar närmast omensom

för beslutet.
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Årlig debitering

Enligt kap.ll 9 § SBL fattar Skattemyndigheten varje år beslut om
skattens storlek enligt den årliga taxeringen, s.k. grundläggande beslut

slutlig skatt. Sådan skatt kan också bestämmasom ompröv-genom
ningsbeslut eller till följd beslut domstol.av av

Bestämmelser slutlig skatt finns i 11 kap. 10-15 SBL.om Den
slutliga skatten utgörs skatter och avgifter enligt 10av summan §av
minskad med skattereduktion enligt 11

Av kap.11 10 § SBL framgår i den slutliga skattenatt ingår bl.a.
statlig och kommunal inkomstskatt, särskild löneskatt vissa för-
värvsinkomster, egenavgifter, allmän pensionsavgift och allmän
löneavgift. I den slutliga skatten ingår däremot inte arbetsgivarav-
gifter, eftersom sådana avgifter definitiva.är Arbetsgivaravgifterna är
heller inte preliminära även de inbetalas tillsammans medom
preliminära skatter.

Efter den slutliga skatten haratt bestämts enligtgör ll kap. 14 §
SBL Skattemyndigheten avstämning den skattskyldiges skattekon-en av

Angående användningento. skattekonto, nedan. Innanav avstäm-se
ningen avräknas frångörs den slutliga skatten debiterad F-skatt och
särskild A-skatt, avdragen A-skatt enligt särskilt beslut enligt kap.12

§1 andra stycket SBL, skatt överförts från med vilkenstatsom
Sverige ingått överenskommelse uppbörd och överföring skattom av

betald särskild inkomstskattsamt enligt SINK och LSI. I samband
därmed tillägg till dengörs slutliga skatten med skatt återbetalatssom
enligt 18 kap. 3 § första stycket SBL och med skatt överförts tillsom

enligt 18 kap. 5 första stycketstat SBL med skattetilläggannan samt
och förseningsavgift enligt TL.

Skatt enligt grundläggande beslutett slutlig skatt skall enligtom
16 kap. 6 § SBL betalas den förfallodag infallersenast närmastsom
efter det 90 dagar har gått från beslutsdagen.att Visar den årliga
avstämningen enligt kap.11 14 § SBL det belopp den skattskyldigeatt
har betalat in eller tillgodoräknats är denstörre skattän skallsom
betalas, skall det överskjutande beloppet återbetalas enligt bestämmel-

i 18 kap. SBL.serna
Ett besked den slutliga skatten och resultatet avstämningenom av

skall enligt ll kap. 15 § SBL skickas till den skattskyldige densenast
15 december taxeringsåret.
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Skattekontosystemet

Allmänt

innefattar införandetuppbördsförfarandet enligt SBLDet även avnya
och avgiftsbetalningar.med avräkningskonton för skatte-systemett

Bestämmelseravräkningskonton kallas skattekonton.Dessa om
kap. kap. 14 § SBL. Ifinns i bl.a. 3 5 och 6 11skattekonto samt

och avgifts-skattekonton skall hanteras såväl skatte-medsystemet
och avgifter.in- och utbetalningar skatterredovisningar avsom

omfattar redovisningar och betalningarmed skattekontonSystemet
och omfattandeavgifter vanligt förekommandeskatter och ärsomav

förbetydande Deantalet ellertill sätt.annat posteranses somsom
ingår i skattekontosystemetnärvarande är:

F-skatt,-
A-skatt,särskild-

innehållenarbetsgivare A-skatt,av-
på utdelning,preliminär skatt ochränta-

slutlig skatt,-
arbetsgivaravgifter,-
egenavgifter,-

pensionsavgift,allmän-
på vissa förvärvsinkomster,löneskattsärskild-

löneavgift,allmän-
mervärdesskatt,-

inkomstskatt enligt SINK,särskild-
skattekontonunderskott eller överskottpåränta samt-

och förseningsavgift.skattetillägg-

avgiftsådan skatt ellerskyldig betalavarjeFör är att somsomperson
På konto skallfinnas skattekonto.skall detingår i systemet ett

kontinuerligtkontoställningen följasske så kanbokföring att genom
kontoutdrag.t.ex.

på skattekontoDebitering

F-skatt inkl.bokförs debiteradlöpande delsPå skattekontoett
ochpreliminär skattsärskild A-skatt, dels innehållenegenavgifter och

betalningsskyldigedenarbetsgivaravgifter mervärdesskattsamt som
påförtsavgiftskattedeklaration, dels skatt ellerredovisat i somen

bokförsSlutlig skattsärskilt beslut skattemyndigheten.avgenom -
fram.skattebeskedpå förfallodagen i samband medkontot tasettatt

kontrolluppgift,preliminär redovisats iskall skatt,Samtidigt som
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bokföras. Ett beslut ändrad beräkning den slutliga skattenom av-
bokförs på kontot skattebeloppetnär förfaller till betalning.

Kreditering på skattekontot

Pâ skattekonto skall bokföras varje betalning den skatt- ellerett som
avgiftsskyldige Betalningar ochgör. övriga krediteringar bokförs utan
någon inbördes avräkningsordning mellan olika skatter och avgifter på
kontot. Om det finns underskott skattekonto och detett ett-
behöver skatt eller avgift betald eller obetald, skalläranges om en
underskottet fördelas proportionellt mellan de skatter och avgifter som
påförts under den aktuella perioden. Undantag från denna likafördel-
ningsmetod gäller vid tillämpning bestämmelser solidarisktav om

obeståndsrekvisitetoch i samband med konkurs. Preliminäransvar -
skatt, redovisas i kontrolluppgift, skall bokföras pä skattekontotsom
samtidigt den slutliga skatten. En kreditering skattekontot kansom
också grundas på särskilda beskattningsbeslut lett till skattattsom en
räknats om.

skattekontotAvstämning av

Ett skattekonto skall varje månad det har förekommitavstämmas som
någon transaktion kontot 3 kap. 6 § SBL. Samtliga konton skall

gång år. Varje gäng kontoavstämmas har skallavstämtsetten per
kontohavaren kontoutdrag eller på underrättassättannatgenom om
kontoställningen.

Överskott på konto skall huvudregel tillgängligt förett som vara
Återbetalningkontohavaren. skall automatiskt efter avstämninggöras

och eventuell utredning överskott uppkommit, antingen pânär grund
överskjutande ingående mervärdesskatt, nedsättning tidigareettav av

beskattningsbeslut eller vid den årliga avstärnningen slutlig skatt.av
övriga återbetalningI fall sker på begäran den skattskyldige.av
Om kontot uppvisar underskott, skall det kontoutdrag lämnassom

innefatta uppmaning betala underskottet. Har underskott inteatt etten
vidtäckts den tidpunkt i betalningsuppmaningen, skallsom anges

fordringen lämnas till indrivning hos kronofogden, uppgår tilldenom
visst minsta belopp.
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Beslutande myndighet

Bestämmelser beslutande myndighet finns i 2 kap. SBL. För beslutom
rörande fysiska gäller i huvudsak följande. Beslut enligt SBLpersoner

fysisk fattasrör normalt Skattemyndigheten i det länpersonsom en av
där denne skall folkbokförd den november1 föregående år. Be-vara

fysiskträffande varit skatterättsligt bosatt här i landeten person som
någonunder del det år beslutet skall meddelasnär inteav men som

varit folkbokfördskall ha här den l november föregående år fattas be-
slut Skattemyndigheten i det län där först skatterätts-av personen var
ligt bosatt. Om behörig myndighet saknas, fattas beslut Skat-av
temyndigheten i Stockholms län.

Beträffande juridiska gäller i huvudsak följande. Beslutpersoner
rörande handelsbolag fattas Skattemyndigheten i det län därett av

enligt handelsregistretbolaget har sitt huvudkontor. För europeisken
intressegruppering det i ställetär avgörande i vilket län denna har sitt

Beslut rörande juridisksäte. fattas Skattemyndighetenannan person av
län inom vilketi det styrelsen eller förvaltningen har sitt Omsäte.

behörig myndighet inte finns, fattas beslut Skattemyndigheten iav
Stockholms län.
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3 EG-rätten och konventioner om

social trygghet

1 EG-rätten

3.1.1 EG:s kompetens socialförsäkringsområdet

Fr.0.m. den januari1 1995 Sverigeär medlem i Europeiska unionen
EU. Medlemskapet innebär bl.a. vissa EG-regler socialatt om
trygghet skall tillämpas i medlemsländerna. Sådana bestämmelser om
social trygghet finns framför allt i rådets förordning EEG 1408/71nr

tillämpning för social trygghet anställda,systemen närom av
egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemenska-

Till den förordningen finns knutet tillärnpningsförordning,pen. en
Ändrade574/72. och uppdaterade konsoliderade lydelsernr av

förordningarna 1408/71 och 574/72 i Rådets förordningantogs genom
EG 118/97 den 2 december 1996 se EGT L 28 dennr av nr
30 januari 1997. Av viss betydelse i sammanhanget också för-är
ordning EEG 1612/68 arbetskraftens fria rörlighet inomnr om
gemenskapen.

förstDe nämnda förordningarna har antagits med stöd 51 iart.av
Romfördraget, där rådet givits mandat enhälligt beslutaatt om
åtgärder inom den sociala trygghetens område nödvändiga förärsom

genomföra fri rörlighet för arbetstagare. Förordningarna omfattaratt
egenföretagare. Stöd föräven detta finns i Romfördragets regler om

fri etableringsrätt art. 52 ff och i 235. Förordning 1612/68 harart.
antagits med stöd 48-49 i Romfördraget.art.av

Förordningarna blev gällande i Sverige redan den 1 januari 1994,
då EES-avtalet trädde i kraft. EES-avtalet gäller fortfarande i
förhållande till Island, Norge och Liechtenstein. Genom EES-avtalet
blev Sverige förpliktigat införliva bl.a. EG-reglerna socialatt om
trygghet i svensk lagstiftning. Det skedde lagen 1992:1776genom

samordning för social trygghet flyttarsystemen närom av personer
inom Europeiska ekonomiska samarbetsornrådet EES. Den lagen
upphävdes den 31 december 1994, eftersom EG-förordningarna
fr.o.m. den januari1 1995 blev direkt tillämpliga här i landet.



och konventioner144 EG-rätten SOU 1998:67om...

det följande lämnasI beskrivning reglerna i förordningen av
1408/71 rörande dels personkretsen, dvs. vilka omfattaspersoner som

förordningen, dels förekommande lagvalsregler. Det bör under-av
i förordningstrykas reglerna 1408/71 enbart syftar till samordningatt

harmoniseringoch inte medlemsländernas socialförsäkringssystem.av
på något inverkarInte de på medlemsländernas möjlighetersätt att

vilka försäkringssystemsjälva besluta skall finnas i landetom som
de materiellaeller villkoren för olika socialförsäkringsförmåner.om

Reglerna får dock i enlighet med den likabehandlingsprincip som-
kommer till uttryck i 6 i Romfördraget och återfinns iart. ävensom

i förordningen inte3 verka diskriminerande i förhållande tillart. -
i andramedborgare medlemsländer. utförlig beskrivningFör en av

förordningreglerna i 1408/71 och dess effekter i Sverige kan hänvisas
till betänkandet SOU 1993:115 Social trygghet och EES.

Förordning3.1.2 EEG 1408/71m

Inledning

Förordning EEG 1408/71 syftar generellt till delsatt garantera attnr
den sig mellan medlemsländerna försäkrad i något land,rör ärsom
dels undvika dubbelförsälcring.

Förordningen handlar främst likabehandling EU-medborgare,om av
bestämmande tillämplig lagstiftning, kvalifika-sammanläggningav av
tionsperioder, förmåner och proportionell beräkningexport av av
pensioner.

Allmänt personkretsenom

Förordning 1408/71 tillämplig i fråga anställda och egenföre-är om
omfattas eller har omfattats lagstiftningen i ellertagare, som av en

flera medlemsstater och medborgare i medlemsstat. Denärsom en
omfattar också statslösa eller flyktingar bosatta inomärsom en
medlemsstats territorium. Vidare gäller förordningen familjemedlem-

och efterlevande till sådana anställda, egenföretagare, statslösamar
flyktingar 2.1.och art. Beträffande familjemedlemmar och efter-

förordningenlevande gäller familjemedlemmen eller denäven om
själv inte medborgareefterlevande i EU-stat.är en

efterlevande tillfråga anställda egenföretagare, harI ochom som
omfattats lagstiftningen i för-eller flera medlemsstater, gällerav en
ordningen också i fall där den anställde eller egenföretagaren inte var
medborgare i medlemsstat sådantden efterlevande själv haren men
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medborgarskap eller statslös eller flykting och bosatt i medlems-är en
2.2.art.stat

skall förordningenEnligt 2.3 gälla också offentligt anställda ochart.
enligt den tillämpliga lagstiftningen skall behandlaspersoner som som

deoffentligt anställda, omfattas eller har omfattats med-om av en
lagstiftning på vilken förordningen tillämplig. Särskildalemsstats är
offentligtför anställda och behandlas sådanasystem sompersoner som

dock enligt 4.4 uteslutna från förordningens tillämpningsom-är art.
iråde. betyder de fall offentligt anställda i SverigeDetta att, som- -

enligtförsäkrade den allmänna försäkringen i landet, de omfattasär
förordning 1408/71. Förordningen gäller emellertid inte förav

omfattas försäkringssystemspeciella avseendesom avpersoner
till enbart offentligtförmåner anställda, dessaäven ärsystemom

EG-domstolenlagstadgade. har dock i målet 443/93 Vougioukas
det i de fallen möjligtförklarat med direkt tillämpningäratt attsenare

i Romfördraget48 och 51 omfattadärart. ettge en person som avav
för offentligt till exempelvissärskilt anställda rättsystem samman-

försäkringsperioder.läggning av

endast tillämplig lagstiftningPrincipen om en

avdelning i förordning 1408/71 regler vilket landsI upptas om
skall ha tillämpning för anställda och egenföretagarelagstiftning som
förordningen. principtäckta En grundläggande härärär attav ensom

för vilken förordningen gäller skall omfattas lagstiftningenperson av
medlemsstat land lagstiftningi bara art. 13.1. Det ärvarsen

bestämmande i regel arbetslandets, dvs. lagstiftningen i det land därär
utförs.faktisktarbetet rent

i förordning till exklusiva ochLagvalsreglerna 1408/71 sinär natur
det dessa regler avgörande med uteslutandeinnebär är äratt avsom

den nationella regleringen innefattar. bl.a. rättsfallet 302/84 Tenvad I
EG-domstolen fast bestämmelserna i avdelningHolder har slagit att

fullständigt för lagvalsregler och deras effekt ärutgör system att attett
fråntas möjligheten själva bestämma området ochmedlemsstaterna att

tillämpning nationella lagstiftningar i frågavillkoren för derasav om
för social trygghet, såvitt gäller och det territoriumförmåner personer

förordningen. detta mål 275/81 Kokstäcks I och andra t.ex.avsom
Kuijpers har domstolen framhållit medlemsstaternaoch 276/81 att

berättigade bestämma i vilken utsträckning deras ellerinte är att egen
medlemsstats lagstiftning detillämplig, eftersom ärären annan

skyldiga sig efter gällande gemenskapsrättsliga regler.rättaatt
sagda innebär bor i NederländernaDet t.ex. att en person som men

Tyskland skall lagstiftning,arbetar i omfattad tysk ävenvara av om
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den holländska försäkringen bygger på bosättning och i och för sig
skulle tillämplig för i fråga. I fall dettavara personen ett ärsom
Nederländerna förhindrat frångå vad följeratt förordningsom av
1408/71 i vilken den förvärvsarbetandestat uteslutande skallom vara
försäkrad.

I princip avdelning enbart regler vilket lands lagstiftningger om
tillämplig och inteär några regler harnärsom rättom atten person

omfattas visst för social trygghetett i detsystem landet. Emellertidav
måste det oförenligt med förordningen inte likhetsteckensättaanses att
häremellan. fleraI domar t.ex. i mål 60/85 Luijten och 196/90 De
Paep har EG-domstolen framhållit syftet med lagvalsreglernaatt är
inte bara förhindra samtidig tillämpningatt flera länders försystemav
social trygghet och de komplikationer detta skulle medföra ävenutan

tillförsäkraatt täcksatt förordning 1408/71 inteen person som av
lämnas socialförsäkringsskydd därförutan inget lands lagstiftningatt

tillämplig förär honom. Om förordningen utpekar visst landsett
lagstiftning tillämplig, blir slutsatsen i fråga ocksåsom att personen
skall försäkrad e.d. enligt för social trygghet i detettvara system
landet.

fleraAv rättsfall från EG-domstolen mål 266/78 Brunori, 110/79
Coonan, 70/80 Vigier, 275/81 Koks, 254/84 De Jong, 349/87
Paraschi, 29/88 Schmitt och 245/88 Daalmeijer framgår emellertid att
det ankommer på den nationella lagstiftningen villkornärmareatt ange
för och skyldighetenrätten anslutas till eller utträdaatt nationelltettur

för social trygghetsystem beträffande krav på åldert.ex. eller-
inkomster minst viss storlek och bestämmaäven deattav närmare-
förutsättningarna för till förmånerrätten och skyldigheten erläggaatt
avgifter, liksom villkoren för till godoräknande försäkringsperioder.av
Någon diskriminering medborgare från medlemsland iannatav
förhållande till landets medborgare får dock inte förekomma, ochegna
den nationella lagstiftningen får inte avvika från gemenskapsrättsliga
principer och regler.

följdEn lagvalsreglerna villkor i nationellär lagstiftningattav som
uppställer krav på bosättning i landet för anslutning till förett system
social trygghet i det landet inte kan upprätthållas. Detta framgår av
EG-domstolens dom i målet 2/89 Kits Heijningen, där domstolenvan
underströk konsekvens reglerna tillämpligatt lagstiftning ien av om
avdelning i förordning 1408/71 dessaär villkorersätteratt om
bosättning i nationell lagstiftning med villkor arbete inomen ett om
den berörda medlemsstatens territorium. Detsamma gäller beträffande
andra former territoriella begränsningar för bli omfattadrättenav att

den behöriga för social trygghetstatens mål 275/81system Koks,av
276/81 Kuijpers och 196/90 De Paep. Om däremot EG-rättens regler
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tillämpliga i visst fall, finns inga hinder tillämpainte är ett att
i nationell lagstiftning mål 245/88 Daalmeijer.bosättningskrav

förvärvsarbetande skall omfattasFrån huvudregeln denatt av
lagstiftning förekommer avvikelser. Så falletarbetslandets är t.ex.

utsändningsfallen. Härmed anställdbeträffande de s.k. avses en som
företag till vilket hanmedlemsstats territorium hosarbetar inom etten

företag tillknuten och detta sändsnormalt är som av en annan
där tillfälligt utföra arbete för arbetsgivarensmedlemsstat för att

förutsättning inte längre tolvräkning, under arbetet änväntasatt vara
haroch arbetstagaren inte för någonmånader sänts ersättaut att som

till undvikandesin utsändningsperiod. Av praktiska skäl ochfullgjort
föreskrivitsadministrativt merarbete har i 14.1 för sådana fallart. aav

lagstiftningen i det landförsäkrade alltjämt skall omfattasdenatt av
för egenföretagarenormalt arbetar. motsvarande regelhan Endär

förlängasbåda fallen kan perioden medi 14a.1 Ifinns art. a.
omständighetertolv månader, det påkallatytterligare är av somom

tillförutses och samtycke lämnas den medlemsstatinte kunnat av
b.utsändningen skett 14.1 b och 14a.1vilken art.

utsändnings-19/67 der Vecht fann EG-domstolenmålet VanI att
anställttillämplig också i situation arbetsgivareregeln nären envar

syfte till med-enbart i skicka honomarbetstagare att ut annanenen
transporteradesdagligenför arbeta där och arbetstagarenlemsstat att

35/70från arbetslandet. Och i måletbosättnings- tillarbetsgivarenav
det gälldekom domstolen till slutsatsManpower när en personsamma

frånnågra dagar arbetade i Tyskland ochunder restsomsom
gickanställd företag verksamhetFrankrike där han utett varsvar av

arbetskraft. Avtillhandahålla andra företag kvalificeradtillfälligtpå att
utsändningkommissionens beslut 162 framgåradministrativa attnr

sändsföreligga anställd moderbolagskall när utom-ettanses en av
i detdotterbolagoch lönen betalaslands för arbete där, även ettavom

landet.
myndigheterbehörigamedlemsstater och derasArt. 17 ger

vissaellerbeträffande vissamöjlighet att personergrupper av personer
13-16. Detundantag från lagvalsreglerna i ärkomma överens art.om

tillämpningväsentligt medutsändningstider sträcksvanligt utatt av
bestämmelse.denna

i frågasärskilda regleranställda gällervissaFör omgrupper av
kanlagstiftning skall tillämpas. Härlands nämnasvilket attsom

i den medlemsstatskall omfattas lagstiftningenanställdaoffentligt av
regel skallsjömänförvaltning de verksamma ochinom är att somvars

Särreglerflagga fartyget för.lagstiftningen i det landomfattas varsav
påanställdaför resande personal. Personerfinns äräven somannan

diplomatiska personaleninte denoch konsulat avserbeskickningar
i arbetslandethuvudregeln omfattas lagstiftningenskall enligt menav
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har, de medborgareär i den sändande möjlighet väljaom staten, att
omfattas lagstiftningen i denatt av staten.senare
förordningI EEG 574/72 tillämpningsförordningen finns bl.a.nr

regler utformning de officiella blanketter används iom olikaav som
situationer där det EG-rättsliga samordning ländernassystemet om av

för social trygghet tillämpligt.system är Avsikten med blanketterna är
bl.a. den behöriga institutionen dvs.att den institution hos vilken en

försäkrad påär begäran den försäkrade skall intygaperson av att
denne berättigad tillär försäkrad för olika förmåner och deatt
därigenom skall bevisutgöra härom, för vårdgivande institutionert.ex.
i medlemsland det iett än vilket denannat behöriga institutionen
finns. Blanketterna iär praktiken ofta styrande för vilket lands
lagstiftning skall tillämpas i fråga till förmånerrätt ochsom om
skyldighet betala socialavgifter.att

Skyldigheten betala socialförsäkringsavgifteratt

Bestämmelserna i förordning 1408/71 inte bara erhållarätt attavser en
eller tjäna in till förmånerrätt sikte också på den enskildesutan tar
eller hans arbetsgivares skyldighet betala socialförsäkringsavgifter.att
I följandedet skall frågan skyldigheten enligt förordningenom att
betala sådana avgifter utvecklas något. Vidare beskrivs vissa regler om
administrativt samarbete.

I 3 i förordning 1408/71art. omfattasattanges personer som av
förordningen har rättigheter och skyldigheter enligtsamma en
medlemsstats lagstiftning denna medlemsstats medborgare.som egna
I 4 förordningen gäller all lagstiftningart. att vissa angivnaanges om

social trygghet. Dessa ärgrenar av
a förmåner vid sjukdom och moderskap,
b förmåner vid invaliditet, sådanaäven avseddaär bevaraattsom
eller förbättra förvärvsförmågan,

förmånerc vid ålderdom,
d förmåner till efterlevande,

förmånere vid olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar,
f dödsfallsersättningar,
g förmåner vid arbetslöshet samt
h familjefönnåner.

Vidare framgår bl.a. förordningen gäller alla allmännaatt och
särskilda för social trygghet,system de bygger påoavsett om
avgiftsplikt eller inte.

Förordning 1408/71 innehåller inte några direkta bestämmelser om
skyldigheter för arbetsgivare, arbetstagare eller egenföretagareen att
betala socialavgifter. Denna skyldighet i ställetavgörs denav
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omfattadskallberördlagstiftningnationella vara av.personsom en
avgifterbehörigasåledes den rättFörordningen att ta utstatenger

villkorendeskall bestämmasjälvdenna närmaredet är stat sommen
Vermautmål 55/81EG-domstolensavgiftsskyldigheten. Iför

658:1982princip på följande ECRdenna sättuttrycktes s.

byprovision thecontaindoes1408/71Regulation No paymentnot onany
inperiods of insuranceof thecontributions inofworkerthe respect

imply thatregulation in questiontheobjectives pursued byThequestion.
of migrantfor the benefitregulationflowing from thatobligationsthe

Theall Member States.enforced inbe uniformlyshouldworkers
of thethat ofconditions, suchadditionalimposition of paymentas

accordingly be thewouldby the worker,contributions systemcontrary to
ofofresult in inequalityand mightthe regulationestablished by treatment

various Member States.therecipients in

egenföretagarenselleranställdesoberoende denskallAvgifter av-
har sittföretagetbor ellerarbetsgivarenochbosättningsort oavsett var

anställde ellerlagstiftning deni denbaraerläggassäte stat vars-
konstateradePerenboommål 102/76omfattas Iegenföretagaren av.

bestämmelsernastridaskulle822 det1977ECRdomstolen motatts.
tillämpning fleramedarbetstagare1408/71förordningi avom en

avgifter ibetalaskyldiglagstiftningar skullenationellaolika attvara
därför i detuttaladeDomstolenför inkomst.länderolikaflera samma

frånbosättningsstatenhindrar13 i förordningenaktuella fallet att art.
lagstift-landiersättning för arbetepåavgifter annatett varsutatt ta

omfattasförvärvsarbetandening den av.
land däri detlagstiftningensåledes det ärHuvudregeln är att

betalaskyldighetervilkautförs bestämmerfaktiskt attarbetet som
har. Detförvärvsaktive själveller denarbetsgivarenavgifter som

medarbetsgivaren harkontaktenden endarolldärvid ingenspelar att
arbetsta-omständighetendenarbetslandet kani attlagstiftningen vara

arbetsgivarenlandet. Atti detutföra arbeteanställd förär attgaren
anställdedenavgifterbetala lägreskyldigskullekanske att omvara

har sittellerbosatt sätearbetsgivaren självland därdet ärarbetade i
d Andlau. AttClubFoot-Balljfr mål 8/75betydelseocksåsaknar

högabetalaskyldigskallintedäremot extraarbetsgivaren attvara
företagverksamhet eller hansbedriver sinhangrundpåavgifter attav

behörigaterritorium denmedlemsstats äninomsitthar säte en annan
1408/71.i förordning91följer art.statens av

ianställdland ochiegenföretagaresamtidigt är ettEn somperson
14c.b skalliundantagsregelenligtochland art varaannatett ensom

14d.2skall, enligtländerlagstiftningen i båda dessa art.omfattad av
enligtegenföretagarepåförsavgiftssatsdenbestämmandevid somav

behandlasegenföretagare,där hanmedlemsstati den ärlagstiftningen
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han även anställd i densom om Avsiktenvore staten. med denna
bestämmelse torde i denatt omnärnnda situationenvara inteen person
skall missgynnas i förhållande till verkligen ären person som
egenföretagare och anställd i och Detta kanstat.en samma
betydelse i fall då det i den nationellat.ex. lagstiftningen finns regler

reducerade avgifter eller avgiftsfrihet förom tilläggsinkomster eller
inkomster vissöver nivå.en

I 33 i förordning 1408/71art. finns särskild bestämmelseen om
betalning sjukförsäkringsavgifter avdrag påav pensioner. Omgenom
den institution i medlemsstat för betalningenen som svarar av en
pension enligt den lagstiftningen institutionen tillämpar skallsom göra
avdrag för avgifter för sjukdom och moderskap, institutionenär också
behörig avdraggöra på denatt pension institutionen förutgersom
kostnaden för vårdförrnåner i vissa andra fall. I 25a, 39.6 andraart.
stycket, 45.6 andra stycket 72a andra stycket finnssamt motsvarande
bestämmelser olikauttag avgifter.typerom av av

Administrativt samarbete angående avgiftsfrågor

I 84 i förordning 1408/71 finnsart. stadgat allmän skyldighet fören
myndigheter och institutioner i medlemsstaterna bistå varandra.att
Enligt 92.1 kan uppbörd avgifterart. skall betalas tillav som en
institution i medlemsstat inomgöras medlemsstatsen en annan
territorium enligt det administrativa förfarande och med de garantier
och privilegier gäller för uppbörd avgift skall betalassom tillav som

motsvarande institution i den sistnämnda medlemsstaten.en I 92.2art.
regler tillämpningenatt sådana bestämmelser,anges i denom av

utsträckning behövs, skall finnas i förordning 574/72som eller i
överenskommelser mellan två eller flera medlemsstater.

l förordning 574/72 fimis emellertid inga egentliga regler om
uppbörd avgifter. I 116 finns endast hänvisningart.av tillen att
överenskommelser mellan i dessa frågor skall förtecknasstater i bilaga
5 till den förordningen. Sverige har dock inte slutit några överenskom-
melser omfattar uppbörd avgifter.som av

Det kan här också nämnas arbetsgivare inteatt har någoten som
fast driftställe i den medlemsstat inom territorium den anställdevars
arbetar enligt 109 i förordningart. 574/72 kan komma medöverens
den anställde denne skallatt överta arbetsgivarens skyldighet betalaatt
avgifter. En liknande regel finns i svensk nationell lagstiftning s.k.

likställighetsavtalomvänt enligt 3 kap. 2 § första stycket och 11 kap.a
2 § tredje stycket AFL. Enligt förordningen skall behörig institution
underrättas överenskommelsen.om
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EES-avtalet3.1.3

EES-avtalet mellan å sidan EG och dessingicksmaj 1992I ena
å samtliga EFTA-stater, däriblandoch andra sidanmedlemsländer

Schweiz hade dåträdde i kraft januari 1994.Avtalet den 1Sverige.
ratiñcera avtalet och stårfolkomröstning valt inteefter atten

utanför EES-sarnarbetet.fortfarande
anslutits tillhar deltagande EFTA-staternaEES-avtalet deGenom

Åtskillig EG-rättslig lagstiftning har avtaletmarknad.inreEG:s genom
bli tillämplig i dessafortfarande giltighet kommit ävenäger attsom --

medlem ideltar i samarbetet såsom EU.Sverigestater. numera
mål ochinnehåller huvuddel där bl.a. samarbetetsEES-avtalet en

bestämmelserna de fyra s.k. friheternade materiellamedel samt om
avtaletpolitikområden delangränsande regleras. Dennaoch av

Romför-avtalade primära i första handden EG-rätten,motsvarar
regler i den sekundä-bilagor till avtalet har relevantaregler. Idragets

utfärdatsdvs. främst direktiv och förordningarEG-rätten, avsomra
teknisktnödvändigttagits in och detta varitinstitutionerna, när

EES-sammanhang.till ettanpassats
överlåtitinnebär inte EFTA-ländernaEESAvtalet att norm-om

tillmedlemsländer gjortEG:still EES på detgivningsmakt sätt som
förbindandeoch detvilar på folkrättslig grundAvtalet ärEG.

enskildainte direkt åberopasSverige kunde det tidigareIstaterna. av
införlivadesför sin tillämpning detfordrade attutan genompersoner

i Sverige ochavtalet EG-rättförfattningar. Numera ärsvenska är
effektkan ha direkt här.tillämpligt ochdirekt

förhar skapats förutsättningarEES-avtaletGenom gemensamen
flytta mellani alla EES-länder hararbetsmarknad. Medborgare rätt att

innehaanställning,länderna för sökaavtalsslutandede attatt an-
i detgäller för arbetstagareland enligt de reglerställning i ett som

anställning. EES-de haftkvar i land därlandet ettsamt att stanna
näringsid-självständigaförockså fri etableringsrättomfattaravtalet

kare.
sekundärlagstiftningtill EES-avtalet denVIbilagaI somanges

övertagitsområde ochpå den sociala trygghetensgäller inom EU som
påden regelmassatill EES. Huvuddelenteknisktoch anpassats av

förord-i EES-avtalettrygghet ingårsocial utgörsområdet avsom
skallförordningaroch 574/72. DessaEEG 1408/71ningarna nr

intei förhållande till de EES-stater ärtillämpassåledes även som
i EUmedlemmar

personkrets,reglerEG-förordningarnasanförda innebärDet att om
idel gälleravgifter för Sverigesförmåner och ävenlagval samt

EES-avtalet ochLiechtenstein.Island, ochtill Norgeförhållande
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bilaga VI innehåller därvid inga nationella avvikelser angåendem.m.
avgiftsuttaget.

3.1.4 Andra avtal mellan EG och tredje länder

Sverige har inträdet i EU, på sätt i 5 i anslut-genom art.som anges
ningsfördraget, förbundit sig tillämpa antal avtalatt ett stort som
ingåtts mellan någon gemenskaperna EEG, EURATOM eller Kol-av
och stålunionen och eller flera tredje länder. Detsammaett gäller i
fråga s.k. blandade avtal, dvs. överenskommelser och avtalom som
de tidigare medlemsstaterna, eller vissa dem, tillsammans medav
någon gemenskaperna har ingått med tredje land. Flera dessaav av
avtal innehåller bestämmelser social trygghet olika slag.om av

I avsnitt i vårt2.3 huvudbetänkande SOU 1997:72 har lämnats en
ganska utförlig redogörelse för dessa avtal och för deras ställning och
verkan. framgårSom redogörelsen och bilaga 4 till betänkan-av av
det har antalet avtal med tredje länder ökat betydligt under årsenare
och flera avtal inomär vänta framtid.att näranya en

I de behandlade avtal finns inte någratyperna uttryckliganu av
bestämmelser skyldighet betala socialförsäkringsavgifter.att Vadom
avtalen innehåller i huvudsak bestämmelserär likabehandling iom
fråga till särskilträtt angivna förmåner. Exempelvis iom anges
Europa-Medelhavsavtalet med Marocko prop. 1995/96: 195 att
arbetare med marockanskt medborgarskap i fråga social trygghetom
skall åtnjuta behandling fri från diskrimineringär på grunden som av
nationalitet jämfört med medborgarna i de medlemsstater där de är
sysselsatta art. 65. Begreppet social trygghet skall enligt avtalet
omfatta de den sociala tryggheten förmåner vidgrenar av som avser
sjukdom och moderskap, vid invaliditet, vid ålderdom och till
efterlevande förmåner vid olycksfall i arbetet ochsamt arbetssjuk-
domar, dödsfallsersättningar, förmåner vid arbetslöshet familje-samt
förmåner. Avtalen innehåller i många fall bestämmelseräven rättom
till samrnanläggning försäkringstider och pensioner.exportav av

3.2 Konventioner

3.2.1 Nordiska konventionen social trygghetom

Den januari1 1994 samtidigt med EES-avtalet -trädde nordisken ny-
konvention social trygghet i kraft. Den då tidigareom ersatte en
konvention från 1981.
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Konventionen, i utsträckning bygger på förordningstorsom
mindre1408/71, har räckvidd den tidigare gällde. berorän Detsom

på förordning 1408/71 i utsträckning träder i förstället denatt stor
nordiska konventionen. vissaI avseenden går emellertid konventionen

förordningen.längre Bland personkretsen vidare.än Förord-ärannat
principningen gäller i bara för medborgare i de fördragsslutande

länderna eller har varit förvärvsverksammaär och derassom
familjemedlemmar. Konventionen däremot omfattar med undantag i

förmånerfråga vissa alla bosatta i Norden och anknyterärom som
inte till förvärvsverksamhet. Hit hör nordiska medborgare intesom

förordningen,omfattas dvs. inte eller har varitärav personer som
ochförvärvsverksamma bosatta på Grönland ellerärpersoner som

Vidare gäller konventionenFäröarna. medborgare i länder utanför
flyttar mellan de nordiskaEES länderna eller tillfälligt uppehållersom

sig i nordiskt land det där de har sin hemvist. Konvention-änett annat
innehåller också vissa regler i fråga förmånernas innehållen som om

går längre förordningen.än
vägledande princip i denEn nordiska konventionen undvikaär att

beträffandesärreglering dem inte omfattas förordning 1408/71som av
tilloch i stället den förordningens regler i lika mån gäller förattse

inomalla bosatta Norden. Därigenom får administra-är ettsom man
tivt lätthanterligt med och regelverk ärsystem ettmer samma som

tillämpligt.generellt
personkrets omfattasI den konventionen ingår enligt 3art.som av

konventionen följandei personer:
nordiska medborgare,a

b flyktingar,
c statslösa,

eller har varitd andra omfattade lagstiftningen iärsompersoner av
nordiskt land,ett

härleder sine från någon under a-d nämndrättpersoner som person.
huvudregel gäller emellertid sagdaSom det endast under förut-

sättning sådan inte omfattas förordning 1408/71. Detatt en person av
konventionenbetyder skall tillämpas det gäller avgifter förnäratt

förvärvsarbetande i förhållande till Grönland eller Färöarna ävensamt
i övrigtinom Norden den förvärvsarbetande inte medborgarenär är

i något EES-land. De regler då gäller i fråga avgiftsuttagsom om
innebär i huvudsak socialavgifter skall i därbetalas det landatt m.m.
den förvärvsaktive bosatt eller, han inte utför förvärvsarbetet iär om
bosättningslandet, i sysselsättningslandet.
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3.2.2 Bilaterala konventioner

Sveriges åtaganden i fråga social trygghet i förhållande till andraom
kommer i utsträckning framdelesäven reglerasstater stor att genom

bilaterala och multilaterala konventioner. Konventioner gäller för
närvarande i förhållande till de övriga nordiska länderna, samtliga EU-
länder Irland och Belgien med Chile, Israel,utom Jugoslaviensamt
fr.o.m. 1992 Kroatien och Slovenien, Kanada, Marocko, Schweiz,
Turkiet, USA och Kap Verde. Sverige har också träffat överens-en
kommelse social trygghet med den kanadensiska provinsenom
Québec. Dessutom gäller särskilda överenskommelser sjuk-om
värdsförrnåner med Ungern, Algeriet, Australien, Polen och Estland.

Konventioner social trygghet ingås regeringen med stödom av av
10 kap. § regeringsformen1 och särskilda bemyndiganden i lag, t.ex.
i 20 kap. 15 § AFL och kap.5 4§ SAL. Avtalen utgöraanses
överenskommelser vikt och underställsstörre regelmässigtav numera
riksdagen för godkännande i enlighet med 10 kap. 2 § regeringsfonn-
en.

Flertalet konventioner för Sveriges del tillämpligaär på sjukför
säkring inkl. föräldraförsäkring, folkpension, ATP, arbetsskadeför-
säkring, arbetslöshetsförsäkringinkl. kontant arbetsmarknadsstöd samt
allmänna barnbidrag. Vissa konventioner dock begränsade iär mera

omfattning.sin
Den omständigheten förmån inom tillämpningsområdetatt en ryms

för konvention innebär inte den omfattas konventionensatten som av
personkrets alltid har full tillgång till förmånen oberoende vilkenav

konventionsstaterna han vistas Vissa konventioner sträcker sigav
inte längre till tillförsäkra denän medborgare iäratt som en av

till förmåner i denrätt andra han anställd ellerstaterna ärstaten om
bosatt där.

Socialförsäkringskonventionerna innehåller inte några fullständiga
med lagvalsregler den karaktär återfinns i förordningsystem av som

1408/71. Till skillnad från vad gäller enligt den förordningenssom
förhindrarregler konventionerna således inte vissatt en person en

och gång försäkrad för eller fleraär förmåner i två olikasamma en
länder. Inte heller konventionerna EG-reglernasättger samma som

garanti för dessa omfattad alltid skyddasatten en av person av
socialförsäkringen i något land.

6 i förordningAv 1408/71 följer bestämmelser iart. attnr
konventioner social trygghet träffats tvåmellan eller fleraom som
medlemsländer med vissa undantag i 7 ersättsart.som anges av
förordningens bestämmelser i den mån de ochavser samma person

förmån. Detta gäller tillämpning deäven ersattasamma om en av
konventionsbestämmelserna skulle ha den berättigade störregett en
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förmån EG-domstolen i mål 82/72 Walder. Konventionerna behåller
dock sin giltighet i fråga och förhållanden inteom personer som
omfattas förordningen eller någon EG-förordning. Blandav annan
konventionsregler sålunda behåller sin giltighet finns desom som

medborgare iär land utanför EES.ettavser personer som
konventionerSveriges med länder utanför EES berörs inte deav

förändringar förordning 1408/71 medfört.som
Som har varierar omfattningen de socialförsäk-angetts ovan av

ringskonventioner Sverige ingått med andra Denstater.som person-
omfattaskrets konventions bestämmelser varierar mellan desom av en

olika konventionerna. En konvention kan begränsad till attvara
omfatta endast de fördragsslutande ländernas medborgare, t.ex.
konventionen med Marocko. flestaDe dock tillämpligaär påäven

medborgare i något länderna, omfattasutan attpersoner som, vara av
eller har omfattats lagstiftningen i något dessa, på flyktingarav av av

och statslösa efterlevande till medborgare i något länderna.samt av
Det förekommer också vissa bestämmelser i konvention gälleratt en
enbart medborgare i de avtalsslutande länderna medan andra bestäm-
melser i konvention tillämpliga på helaär den personkretssamma som
konventionen omfattar.

viktig del konventionernaEn bestämmelser tillämpligupptarav om
lagstiftning. Genom konventionerna utsträcks eller inskränks ibland
tillämpningen vad föreskrivs i respektive lands nationellaav som
socialförsäkringslagstiftning. Enligt 20 kap. 15 § AFL får regeringen
träffa överenskommelse utsträckt tillämpning lagen ellerom av om

iundantag vissa fall från vad stadgat i lagen. Sådana be-ärsom
myndiganden finns också i bl.a. lagen arbetslöshetsförsäkring,om
lagen kontant arbetsmarknadsstöd, lagen arbetsskadeförsäkringom om
och socialavgifter.lagen om

flestaDe utomnordiska länder har försäkringsregler innebär attsom
omfattadär socialförsäkringen i landet han för-ären person av om

värvsverksam där. Sverige och de övriga nordiska länderna grundar
däremot försäkringstillhörigheten på både bosättning och arbete.

Enligt de flesta konventioner Sverige ingått med utomnordiskasom
länder omfattas de på vilka konventionerna tillämpligaärpersoner av
lagstiftningen i det land där de sysselsatta. Dettaär gäller enligt delen
konventioner även bosatta i det andra avtalsslutandeärom personerna
landet. Således gäller huvudregel den flyttar mellanattsom som
Sverige och konventionsland för arbeta i det landet blirett att nya
omfattad sysselsättningslandets försäkring. När det gäller arbets-av
skadeförsäkringen svensk lagstiftningär i princip alltid tillämplig på
arbetstagare sysselsätts i verksamhet i Sverige, de inteävensom om

bosatta här eller omfattasär någon konvention.av
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samtliga konventioner finnsI regler utsända, till delom som en
principenmodifierar tillämpning sysselsättningslandets lagstift-om av

ning. Reglerna utsända innebär arbetstagare sysselsättsattom en som
i fördragsslutande och utsänds sin arbetsgivare förstat atten som av
utföra arbete för arbetsgivarens räkning i fördragsslutandeen annan

omfattasskall det utsändande landets lagstiftning underävenstat av
tjänstgöringen i det andra landet. Enligt vissa konventioner gäller detta
endast utsändningstiden inte överstiger viss angiven längd, medanom
enligt andra konventioner utsändningsreglerna alltid gäller under viss

konventionerperiod. Utsändningsperioden i de flesta begränsad tillär
förekommermånader.24 Det dock variationer från månader12 och

månader.till 60upp
Särskilda bestämmelser tillämplig lagstiftning gäller enligt kon-om

ventionerna för sjömän och för resande personal. Beträffande de
förstnämnda omfattas de i regel lagstiftningen i det land flaggaav vars
fartyget för. resandeFör personal vid järnvägs- eller vägtrafikföretag
eller flyglinjer, arbetar i flera avtalsslutande länder, gällersom

lagstiftningenvanligen i det avtalsslutande land där företaget har sitt
säte.

finnsHärutöver i samtliga konventioner undantagsregel kanen som
för särskildtillämpas reglering försäkringstillhörigheten förav

enskilda eller finnsDet såledespersoner grupper av personer.
för regeringen ellermöjlighet Riksförsäkringsverket att ettgenom

beslut medgesärskilt undantag från reglerna tillämplig lagstiftningom
konvention.i De beslut undantag har förekommit haromen som

gällthuvudsakligen s.k. utsändningsfall och förlängningavsett av en
pågående utsändningstid eller åstadkomma vissavsett att att en person
blivit betrakta utsänd, förutsättningarna enligtatt trots attsom

härför inte varitkonventionen uppfyllda.

Skyldighet3.2.3 betala socialförsäkringsavgifter enligtatt
konventioner

de konventioner social trygghet Sverige har ingått medI om som
finnsandra länder inga uttryckliga bestämmelser i vilket deom av

avtalsslutande länderna socialförsäkringsavgifter skall betalas. Det
följaemellertid konventionernas lagvalsregler. Enavanses av

omfattadkonventionen skall, såsom det vanligen uttrycks,person vara
omfattadunderkastad eller visst lands lagstiftning sådanaettav om

socialadelar det trygghetssystemet omfattas konventionen.av som av
Däri inkluderas inte bara lagstiftning förmånertill ocksårätt utanom

skyldighet betala socialförsäkringsavgifter.attom
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Liksom fallet i situationer där förordningär 1408/71 tillämplig,är
konventionerna den lagstiftning skall tillämpas i visststatger ettvars

fall socialförsäkringsavgifterrätt det dennaatt ta ut självär statmen
skall bestämma de villkoren för avgiftsskyldigheten.närmaresom

Dessa villkor får dock,närmare i enlighet med de bestämmelser om
likabehandling finns i konventionerna, inte verka diskriminerandesom

medborgare iden andra avtalsslutande eller andramot staten mot som
omfattas konventionen.av

Socialförsäkringskonventionerna innehåller inte några fullständiga
med lagvalsregler den karaktär återfinns i förordningsystem av som

Till skillnad1408/71. från vad gäller enligt den förordningenssom
förhindrarregler konventionerna således inte viss påatt en person en

och gång försäkrad förär eller flera förmåner i två olikasamma en
länder. Inte heller konventionerna någon garanti för socialför-attger
säkringsavgifter inte för och inkomst itas ut än ettsamma person mer
land.

Om konvention endast begränsat antal denetten avser grenar av
social tillämpastryggheten, den i avgiftshänseende så endastatt
motsvarande socialavgifter i Sverige.tas ut
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4 Gällande svensk internatio-rätt om

nell inkomstbeskattning

4.1 Inledning

I detta avsnitt behandlas gällande svensk beskattningsrätt såvitt avser
förhållanden med internationella inslag. Framställningen begränsas till
beskattningen fysiska och endast arbetsinkomster.av personer avser

De grundläggande bestämmelserna skattskyldighet för fysiskaom
finns i 53 § 1 a kommunalskattelagen l928:370,personer mom.

KL, 6 § lagen1 a 1947:576 statlig inkomstskatt SIL,mom. om
3 § lagen 1991:586 särskild inkomstskatt för utomlands bosattaom
SINK och 4 § lagen 1991:591 särskild inkomstskatt förom
utomlands bosatta artister m.fl. LSI. Som huvudregel tillämpar
Sverige hemvistprincipen domicilprincipen, innebär in-attsom
komster, de uppbärs, beskattas i den där inkornsttaga-oavsett statvar

skatterättsligt bosatt. skattskyldighet föreligger därvid för allren anses
inkomst, inkomsten förvärvats inom eller Sverige.oavsett utomom

Den bosatt utomlands beskattas här i landet endast försom anses
inkomst med stark anknytning till Sverige. förhållandeI till den som

bosatt utomlands tillämpas därvid källstatsprincipen,anses som
innebär den från vilken inkomst härrör, beskattaratt stat, in-en
komsten den skattskyldige skatterättsligt bosatt.oavsett ärvar
Skattskyldigheten i dessa fall inskränktär till sådan inkomst som anges

lagstiftaren. De inkomster för vilka skattskyldighet föreligger iav
Sverige i 5 § SINK, §7 LSI, 53 § 1 ocha KL 6 §anges mom.
l a SIL.mom.

I beskattningssammanhang förekommer nationalitetsprinczpen,även
innebär beskattar sina medborgare deatt stat oavsettsom en var

uppehåller sig och varifrån deras inkomster härrör. Exempelvisoavsett
tillämpar USA denna princip på federala inkomstskatter.

För fysiska bosatta i Sverige föreligger obegränsadärpersoner som
skattskyldighet. Med obegränsad skattskyldighet här bosattattmenas
fysisk juridiskeller skattskyldig i Sverigeär för all inkomstperson

varifrån den härrör. Från denna princip finns emellertid vissaoavsett
undantag.
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inte bosatt i SverigeDen begränsat skattskyldig förär vissaärsom
inkomster med stark anknytning till Sverige. Detta gäller viss inkomst

näringsverksamhet inkomstoch fastighet belägen i Sverige,av av rea-
fastighetlisationsvinst i Sverige och i vissa fall på svenska aktier

och liknande bl.a. vissa slag löneinkomster och pensionersamt av som
här eller uppburits härifrån.intjänats

inkomst kan i vissa fall kommaEn beskattas i flera Deatt stater.
har emellertid internaflesta i sin skattelagstiftning regler förstater att

mildraundvika eller verkningarna sådan dubbelbeskattning. Vidareav
i syfteförekommer mellanstatliga överenskommelser s.k.samma

dubbelbeskattningsavtal. Sverige har ingått dubbelbeskattningsavtal
undvika dubbelbeskattningför inkomst, förmögenhet, ochatt av arv
Socialförsäkringsavgiftergåva. omfattas inte gällande svenskaav

dubbelbeskattningsavtal. Vidare föreligger mellanstatliga avtal om
socialförsäkring och ömsesidig handräckning. De svenskaom
dubbelbeskattningsavtalen följer i huvudsak OECD:s modellavtal. En

princip ierkänd alla länder, däribland Sverige,nästan är att ett
dubbelbeskattningsavtal inte kan utvidga endast begränsautan statsen
beskattningsrätt.

skatterättsliga4.2 bosättningsbegreppetDet

Bedömningen skatterättsligt bosatt här i landetärav om en person
föreligger obegränsaddet eller begränsad skattskyldighet häravgör om

punkt anvisningarna till finns bestämmelseri landet. I 1 53 § KLav
skall bosatt i Sverige. Enligt dessa räknasnär ansesom en person som

i Sverige den har sitt egentliga bo och hemvist här, 2bosatt lsom
här jfrstadigvarande vistas 68 § KL eller 3 tidigare har haft sitt

och hemvist här, han väsentlig anknytning tillegentliga bo harom en
omständigheten enligtSverige. Den intern svensk rättatt personen

i Sverigebetraktas bosatt och obegränsat skattskyldig uteslutersom
han vid tillämpning dubbelbeskattningsavtal hainte kanatt av anses

hemvist i land.ett annat
i Sverige räknas således denSom bosatt enligt huvudregeln harsom

egentliga bo och hemvist påsitt här. Detta siktetar personer som
i Sverige,faktiskt bosatta dvs. normalt alla har bostad här,är ensom

folkbokförda och självahär sig bosatta här.är anser
Någonstadigvarande vistas här likställs med här bosatt.Den som

vistelse finnsdefinition i lagtexten begreppet stadigvarandenärmare av
förarbetena sammanhängandeinte. Uttalanden i till KL antyder att en

månader påvistelse på eller bör stadigvarande. Kravetsex mer anses
månaders vistelse torde allmänt Därvid avräknasaccepterat.sex vara

utlandsvistelse, tillfälligtinte tid för den framstår avbrottettom som
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i sammanhängande vistelse här. Den praktiska tillämpningenen av
dessa regler kan emellertid vålla problem. Vistas någon i Sverige utan

tillbringa dygnsvilan här, torde det inte frågaatt stadig-vara om
varande vistelse jfr Regeringsrättens årsbok 1981 notis Aa 4.

Begreppet väsentlig anknytning infördes år 1966 för motverkaatt
skenbosättning utomlands. Vid bedömning någon har väsentligav om
anknytning hit beaktas anknytningsfaktorer som

han svensk medborgare,äratt
och hur länge han tidigare haft sitt egentliga bo och hemvistatt här,
han inte har varaktigt bo och hemvist på viss utländskatt ort,
han vistas utomlands för studier eller hälsoskäl,att av
han har bostad här för åretruntbruk,att en
han har familj här,att
han bedriver näringsverksamhet här eller, innehavatt genom av

tillgångar honom väsentligt inflytande i sådan närings-ettsom ger
verksamhet, ekonomiskt engageradär här,

han innehar fastighet här,att
därmed jämförliga förhållanden.
Frågan har väsentlig anknytning hit vidavgörsom en person en

samlad bedömning samtliga omständigheter betydelse. Därvidav av
beaktas vederbörandes förhållandenäven i utlandet. Bosättningsfrågan

emellertid inte med ledningavgörs har sin väsentli-av var personen
anknytning. En kan ha väsentlig anknytning till Sverigegaste person

han samtidigt har starkare anknytning till land.trots att ett annaten
Reglerna väsentlig anknytning har betydelse vidstörstom ut-

flyttning och då särskilt vid från Sverige och den närmasteavresan
tiden därefter. Den tidigare varit bosatt här kan enligt bestämmel-som

ha sådan väsentlig anknytning hit han bosatt härattserna utananses
flyttarhan tillbaka.att

I punkt l tredje stycket anvisningarna till 53 § KL finnsav en
särskild processuell bevisbörderegel, den s.k. femårsregeln. Denna
innebär den flyttar från Sverige bosatt häratt underutsom anses en
femårsperiod efter han inte visar han saknar väsentligattavresan, om
anknytning hit. Bestämmelsen gäller såväl svenska utländska med-som
borgare. deFör krävs emellertid de varit bosatta här underattsenare
sammanlagt minst år.tio

Står det klart efter flyttning från Sverige inte längreatt en person
skall bosatt här, upphör den obegränsade skattskyldigheten redananses
vid från Sverige. Anses han i stället efter bosatt häravresan avresan
på grund väsentlig anknytning, gäller obegränsad skattskyldighet tillav
dess anknytningen till Sverige inte längre väsentlig.att Närär
bevisbördan femefter år övergår från den enskilde till skattemyndig-
heten, kan det medföra under fem år bosattatt ansettsen person som
här betraktas bosatt utomlands de faktiska förhållandenatrots attsom
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oförändrade. sådantI fall upphör denär obegränsade skattskyldigheten
femexakt år efter från Sverige.avresan

Vid utflyttning från Sverige skall den skattemyndighet inom vars
distrikt den flyttande bosatt ställning till dennes skatterättsligatavar
bosättning för tiden efter Regelmässigt bosättningsut-görsavresan. en
redning, efter utflyttningen inkomsthar eller förmögen-om personen
het i Sverige. Det förhållandet den utflyttande bosatt i detatt anses
främmande landet enligt dess skattelagstiftning tillmäts därvid
betydelse. ellerIntyg bevis bosättning i det andra landet,annat om
utfärdat myndighet där, infordras vid flyttningen mellan deav
nordiska länderna. I vissa kan det svårt eller omöjligtstater attvara
få frångodtagbara intyg skattemyndigheterna.

4.3 Obegränsad skattskyldighet

Inledning4.3.1

fysiskaFör bosatta eller stadigvarande vistas härärpersoner som
tidigaretillämpas, obegränsad skattskyldighet. Dettanämnts,som

innebär den skattskyldiges samtliga inkomster kan beskattas häratt
varifrån de härrör. Fysiska bosatta ioavsett personer som anses

Sverige vistas och har anställning utomlands kan emellertid uppnåmen
skattefrihet såväl den i avsnitt beskrivna sexmånaders-nästagenom

Ävenregeln ettårsregeln. dubbelbeskattningsavtal kan begränsasom
den svenska beskattningsrätten.

Sexmånadersregeln4.3.2 och ettårsregeln

Allmänt

En i Sverige bosatt har arbetat eller arbetaattperson som avser
frikallasutomlands från skattskyldighet under vissa i § och54 KL

anvisningarna till det lagrummet angivna förutsättningar. Sådan
skattefrihet föreligger enligt punkt anvisningarna3 anställ-av om
ningen och vistelsen utomlands har minst månader, i denvarat sex

inkomstenmån har beskattats i utlandet. Har anställningen och
utlandsvistelsen i och land minst år, medges sådanett varat ettsamma
befrielse inkomsten inte beskattats i verksamhetslandet påäven om

lagstiftninggrund eller administrativ ipraxis det landet eller påav
grund avtal dubbelbeskattningsavtal. I tillämpliga fallänannatav
gäller såväl sexmânaders- ettårsregeln direkt från utresan.som
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Endast anställda inte egenföretagare omfattas sexmånaders-men av
och ettårsreglerna. För den anställd iär svensk offentlig tjänstsom
eller i svensk församling gäller sexmånaders- inte ettårsregeln.men
Vid tjänsteexport gäller emellertid ettårsregeln anställd i offentligäven
tjänst. Sexmånaders- och ettårsreglerna gäller enligt 54 § första stycket
f KL inte anställda svenskt fartyg eller svenskt, danskt eller norskt
luftfartyg. Däremot reglerna tillämpligaär för iland- och markanställd
personal.

tillämpningFör sexmånadersregeln krävs inte tjänstgöringenav att
skall endast land, regeln tillämplig vidett är arbeteutan även iavse
flera länder. Avgörande däremotär beskattning sker i verksam-att
hetslandet. Skattefrihet föreligger endast för den del lönen harav som
beskattats utomlands. Beskattningen innefattar i verksarnhetslan-även
det erhållna förmåner fri bil och fri bostad. Beskattas vidsom
utlandstjänstgöring i två länder endast den inkomsten i verksam-ena
hetslandet, beskattas inkomsten från det andra landet i Sverige.

Har inkomst inte beskattats i verksamhetslandet, på grunden av
lagstiftning eller administrativ praxis i det landet eller avtal änannat
dubbelbeskattningsavtal det landet ingått, kan skattebefrielse isom
Sverige komma i fråga enligt ettårsregeln, anställningen ochom
vistelsen i utlandet sammanhängande minst år. Emellertidvarat ett
skall utlandsarbetet ha fullgjorts i och land. De avtalett samma som
kan medföra ettårsregeln blir tillämplig bl.a.att avtal medär stats-
handelsländer och proceduravtal med biståndsländer.

Enligt punkt 3 andra stycket anvisningarna till 54 § KL gällerav
vad sexmånaders- och ettårsreglerna inte vid anställningsagtssom om
ombord på utländskt fartyg. För sådan anställning föreligger skat-
tefrihet, anställningen och vistelsen utomlands minstom varat
183 dagar under tolvmånadersperiod och anställning hosen avsett
arbetsgivare, inländsk juridiskär eller här i riketsom en person en
bosatt fysisk och anställningen ombord utländsktutövatsperson,
fartyg huvudsakligen går i oceanfart.som

Avbrott i utlandsvistelsen

Vid tillämpning sexmånaders- och ettårsreglema medräknas i tidenav
för utlandsvistelsen kortare uppehåll för tjänsteuppdrag ellersemester,
liknande i Sverige eller i land verksarnhetslandet.än Därvidett annat
fär enligt punkt 3 tredje stycket anvisningarna till 54 § KL besökenav
i Sverige inte överstiga 72 dagar helt år. Har utlandsvistelse,per en
sedan kvalifikationstiden uppnåtts, brutits s.k. otillåtetettgenom
avbrott, medges skattebefrielse för tiden fram till avbrottet, denom
skattskyldige för denna tid har uppfyllt kraven på sammanhängande
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utlandsvistelse. Fortsätter därefter utlandsvistelsen löper kvalifika-ny
tionstid. utlandsarbeteAvbryts innan kvaliñkationstiden uppnåtts,ett

inkomsten ändå frånundantas beskattning, avbrottet beror påom
omständigheter den skattskyldige inte råder och be-översom en

sigskattning skulle uppenbart oskälig.te

omfattasInkomster skattebefrielsesom av

Skattebefrielsen enligt sexmånaders- ettårsreglerna omfattaroch endast
intjänadeden i utlandet anstållningsinkomsten. saknar betydelseDet

Övrigabetalas i Sverige eller i inkomster,lönen utlandet. dvs.utom
näringsverksamhetinkomst eller kapital omfattas inte sexmåna-av av

ders- eller ettårsregeln. Sådana inkomster bedöms enligt vanliga
regler.

Semesterersättning på grund den skattebefriade utlandsinkomstenav
skattefri ersättningen utbetalas efter återkomsten tillävenär om

ersättningen beskattasSverige, i verksamhetslandet eller undan-om
från beskattning därtagits grunder utlandslönen. Detsamma som

bl.a. inom byggnadsbranschen,förekommer, semesterersättningatt
år utbetalas förstintjänas påföljande år. Den semesterersätt-ettsom

förstaning betalas âret utomlands beskattas i Sverige, eftersomutsom
intjänats på grund anställning utomlands.den inte av

liknandesjukpenning eller ersättning från försäkringskassan, vilken
erhålls under utlandsvistelse, omfattas inte sexmånaders- och ettårs-av

Vid s.k. arbetsgivarinträde torde däremot båda reglernareglerna. vara
tillämpliga.

Deklarationsskyldighet

skattebefrielse enligt sexmånaders- eller ettårsregelnharDen ärsom
isjälvdeklaration på de villkor gäller vid arbeteskyldig att avge som

deklarationen skall länmas sådana upplysningar skat-Sverige. I att
ettårsregelnkan bedöma sexmånaders- ellertemyndigheten ärom

för fysiskBestämmelser deklarationsskyldighettillämplig. personom
kontroll-lagen 1990:325 självdeklaration ochfinns i 2 kap. 4 § om

uppgifter LSK.
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4.3.3 Särskilda anställdagrupper av

forskareUtländska

Utländska forskare beskattas normalt på andra fysiskasättsamma som
dvs. begränsat eller obegränsat skattskyldiga och medpersoner, som

beaktande eventuella dubbelbeskattningsavtal. Särskilt kvalificeradeav
forskare kan emellertid i vissa fall få skattelåttnader enligt lagen

beskattning1984:947 utländska forskare vid tillfälligt arbeteom av
Sverige.i

forskareMed utländsk enligt § nämndal lag forskareavses som
inte svensk medborgare. Skattelättnader medges för inkomstär av
tillfällig anställning eller tillfälligt uppdrag kvalificeratsom avser
forsknings- eller utvecklingsarbete med sådan inriktning eller på sådan
kompetensnivå betydande svårigheter föreligger för rekryteringatt
inom landet. Skattelättnader medges under högst två år eller detom-

skälfinns särskilda högst fyra år under tioårsperiod. Fören-
forskarenskattelättnad krävs omedelbart innan arbetet i Sverige haratt

varit bosatt och verksam utomlands eller vistats här tidkortare fören
uppdrag inom sitt verksamhetsområde bosatt här.attutan vara

skattelättnad undantasSom enligt § från beskattning5 ersättningar
för kostnader forskaren på grund vistelsen i Sverige haft försom av
bostad här, för flyttning till eller från Sverige, för och familje-egna
medlemmars mellan Sverige och hemlandet eller i formresor av

för skolgångavgifter barns här. Förmån fri eller delvis fri bostadav
skall inte skattepliktig intäkt. Avdrag medges å andratas upp som
sidan inte för kostnader täcks sådana icke skattepliktigasom av
ersättningar. Arbetsgivaren skall lämna kontrolluppgift för sådanäven
ersättning eller förmån inte skattepliktig intäkt enligt dennautgörsom
lag.

Personal vid svenska beskickningar

Enligt 69 § och §KL 17 SIL jämställs med i Sverige bosatta personer
i skattehänseende svensk medborgare tillhört svensk beskickningsom

makt,hos utländsk svensk delegation hos mellanstatligpermanent
organisation, lönat svenskt konsulat eller beskickningens, delegatio-

konsulatetseller betjäning och på grund sin varittjänstnens som av
bosatt utomlands. Detsamma gäller sådan make barnsamtpersons
under år, de har varit svenska medborgare och har bott hosarton om
honom. paragrafernas avfattningAv framgår bestämmelserna inteatt-
tillämpas på den diplomatiska och konsulära kårens personliga tjänare.

till den personligaDe hör betjäningen räknas normalt bosattasom som
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tillhörutomlands och inte representationens personal. Vid bedömning
deklarationsskyldigheten framgår kap.2 5 § första stycket LSKav av
den personkategori i 69 § KL skall ha varit bosattatt som avses anses

i Sverige.

Kostnadsersättningar

Kostnadsersättning i form utlandstillägg och därmed likställdaav
förmåner, såsom fri bostad och bostadskostnadsersättning eller

svarande förmåndäremot för riket stationerad personal vidutom
utrikesförvaltning eller i svensk biständsverksamhet, enligt 32 §tas

inte3 KL intäkt tjänst. Till följd härav medges denmom. upp som av
skattskyldige heller inte avdrag för underskott kan uppkommasom

den anvisade ersättningen inte täcker avsedda utgifter.attgenom
Även vissa kostnadsersättningar Stockholms internationellasom

fredsforskningsinstitut SIPRI utbetalat till bestämd tid kontraktsan-
ställd forskare skattefria. förutsättningEnär härför är att mottagaren

utländsk medborgare vid anställningenär inte bosatt ien som var
Sverige. Fråga kan således såväl obegränsad eller begränsadvara om
skattskyldighet. De ersättningar därvid ökade levnads-ärsom avses
kostnader skolavgifteroch för barn förmån fri bostadsamt av

4.3.4 Gränsgångare m.m.

Gränsgångare i Norden

Bestämmelser gränsgångare finns i det nordiska skatteavtalet,om som
lagen 1996: 1512 dubbelbeskattningsavtal mellan degenom om

nordiska länderna har inkorporerats med svensk intern l 2 §rätt.
nämnda lag föreskrivs avtalets beskattningsregler skall tillämpasatt
endast i den mån de medför inskränkningar den skattskyldighetav som

skulle föreligga i Sverige.annars
OECD:s förI modell skatteavtal finns inga bestämmelser om

beskattning gränsgångare. I punkt 10 i kommentaren till modellav-av
talets anförs15 någon specialregel beskattningatt gräns-art. om av
gångare inte har tagits in, eftersom problem på grund lokala för-av
hållanden lämpligen kan lösas direkt mellan de berörda staterna.

I det nordiska dubbelbeskattningsavtalet har regler gränsgångareom
tagits in under punkten tillVI och i det till avtalet15 19 fogadeart.
protokollet. Enligt reglerna gäller i princip inkomst, fysiskatt som en

med hemvist i förvärvar på grund arbete utförsstatperson en av som
i avtalsslutande beskattas endast i den där in-stat, staten annan
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komsttagaren har hemvist, denne regelmässigt uppehåller sig i sinom
fasta bostad i hemviststaten. Bestämmelserna i fråga har följande
innehåll

VI. Till artiklarna 15 och 19

hinder bestämmelsernaUtan i artikel 15 punkterna och 2l ochav
artikel 19 punkt beskattas1 inkomst, vilken med hemvist i kommunperson
i ellerFinland Norge till landgränsengränsar mellan dessasom stater
förvärvar på grund personligt arbete utförs i sådan kommun i denav som
andra dessa endast i den där i fråga har hemvist,stater, statav personen
under förutsättning denna regelmässigt uppehåller sig i sin fastaatt person

dennabostad i stat.
2. Utan hinder bestämmelserna i artikel punkterna15 1 och 2 ochav

artikel punkt19 1 beskattas inkomst, vilken med hemvist i kommunperson
i Finland eller Sverige till landgränsen mellan dessagränsar statersom
förvärvar på grund personligt arbete utförs i sådan kommun i denav som
andra dessa endast i den där frågai har hemvist,stater, statav personen
under förutsättning denna regelmässigt uppehåller sig i dennaatt person
stat.

hinderUtan bestämmelserna i artikel 15 punkterna och1 2 ochav
artikel 19 punkt 1 beskattas inkomst, vilken med hemvist i kommunperson
i Norge eller Sverige till landgränsen mellan dessagränsar statersom
förvärvar grund personligt arbete utförs i sådan kommun i denav som
andra dessa endast i den där frågai har hemvist,stater, statav personen

förutsättningunder denna regelmässigt uppehåller sig i sin fastaatt person
bostad i denna stat.

4. Med uttrycket "regelmässigt uppehåller sig" den skattskyldi-attavses
normalfalleti minst gång i veckan uppehåller sig i sin fasta bostadge en

i den avtalsslutande där han har hemvist. För skattskyldig skallstat att en
uppehålla sig i sin fasta bostad skall vistelsen i hemviststaten omfattaanses
tvåminst dagar. Härvid gäller, liksom i övrigt i avtalet där uttrycket "dag"

förekommer, med "dag" också del dag.att avses av

Bestämmelserna innebär det för svensk del finns gränsgångarregleratt
i förhållande till Norge och Finland. Tidigare gränsgångarregler
mellan Sverige och Danmark har upphävts, alltjämt tillämpligaärmen
på fr.o.m. den januari1 1997 och oavbrutet därefterpersoner som
uppfyller villkoren för tillämpning de gamla gränsgångarreglernaav

1996/97:44prop. 58.s.
Det kan påpekas begreppet gränsgångare i nordiska dubbelbe-att

skattningsavtalet inskränkt begreppet gränsarbetareär änmera som
förekommer i förordning EEG 1408/71. Enligt i1 bart.nr
förordningen med gränsarbetare anställd eller egenföretagareavses en

verksam inom medlemsstats territoriumär och bosattärsom en som
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inom medlernsstats territorium, dit han regel återvänderen annan som
åtminstonedagligen eller gång i veckan.en

för utländska obligatoriska socialförsäkringsavgifterAvdrag

förstaEnligt 46 § 2 stycket KL får skattskyldig,3 varitmom. som
i Sverige under hela beskattningsåret,bosatt avdrag för obligato-göra

socialförsäkringsavgifter,riska han skall betala grund utförtsom av
avdragsrättarbete. Denna gäller avgifter enligt den nordiska kon-

ventionen social trygghet eller till följd den skattskyldigeattom av
enligt förordning EEG 1408/71 skall omfattas landsett annatnr av
lagstiftning social trygghet. En förutsättning för avdragsrätten ärom

den avgiftsgrundande intäkten beskattas i Sverige. Med hänsyn tillatt
gränsgångarna beskattas i hemvistlandet, medan inkomst tjänstatt av

nordiskt land enligti huvudregeln i det nordiska dubbelbeskatt-armat
beskattas iningsavtalet arbetslandet, har denna avdragsrätt störst

för gränsgångarna.betydelse
avgifterAvdrag för skall betalas enligt bilaterala socialförsäk-som

ringskonventioner medges f.n. inte prop. 1995/962102 17.s.

Begränsad skattskyldighet4.4

Inledning4.4.1

inkomstbeskattning tillämpas,Vid svensk tidigare huvud-nånmts,som
sakligen hemvistprincipen. Emellertid används i utsträckning ävenstor

kommerkällstatsprincipen, till uttryck bestämmelserna isom genom
§ a KL, 6 § 1 SIL, 5 § SINK och 7 § LSI.53 1 mom.mom.

Nämnda bestämmelser vilka inkomster skall beskattas hosanger som
bosatta begränsatutomlands. Dessa ärsom anses personerpersoner

skattskyldiga i till dem bosatta här i landet.motsats som anses
En omfattande uppräkning inkomster skulle beskattas iav som

KL.Sverige fanns tidigare i 53 § hänsynl a Med till attmom.
kapitalinkomster beskattas finnsendast statligt reglernanumera om
inskränkt skattskyldighet för sådana inkomster i § SIL.6 1 mom.
Vidare har det införts definitiv källskatt för tjänsteinkomster fören
utomlands bosatta. Bestämmelserna skattskyldighet förbegränsadom

inkomster ñmis i SINK ochdessa LSI.
vissa skattskyldighetI 53 § 1 a KL fall begränsatmom. anges av

för näringsverksamhet, fysisk ellerinkomst bedrivsav som av person
handelsbolag. utomlandsEn bosatt fysisk skattskyldig förärperson
inkomst näringsverksamhet hänför sig till fastighet eller fastav som
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driftställe här i riket. Enligt punkt 3 anvisningarna till 53 §av avses
med fast driftställe stadigvarande plats för affärsverksamhet, frånen
vilken verksamheten helt eller delvis bedrivits. Fast driftställe anses
också föreligga någon verksam i näringsverksamhetenär här iom
riket har fått och regelmässigt använder fullmakt sluta avtalsamt att
för verksamhetens innehavare.

4.4.2 Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

Allmänt

Tjänsteinkomster hos fysiska bosattaär utomlandspersoner som
beskattas enligt bestämmelserna i SINK. För sådana inkomster betalas

statlig särskild inkomstskatt, definitiv källskatt.utgör Denen som en
skattskyldige behöver inte lämna någon självdeklaration, eftersom
inbetald skatt inte preliminärär slutlig. Detta innebärutan att
inkomsterna bruttobeskattas och avdrag inte medges för kostnader.att
Följaktligen åsätts heller inte någon inkomsttaxering för inkomster

beskattas enligt SINK.som
omfattasFör SINK skall det meddelas beslutpersoner som av om

särskild inkomstskatt. Någon bestämmelse skall taom vem som
initiativ till sådant beslut finns emellertid inte. Enligt förarbetena

1990/91:l07prop. 26 skall sådant beslut meddelas ansökans.
antingen den skattskyldige själv eller den utbetalarav av som

Ävenersättningen. intedet i förarbetena beskattnings-nämnsom anses
myndigheten kunna meddela SINK-beslut officio, på grundvalt.ex.ex

framkommitvad vid revision.av som en
betalarDen kontant belopp eller skattepliktigt vederlagut annatsom

skall skatteavdrag och förgöra betalning inkomsttagarensansvarar av
särskilda inkomstskatt. Detta gäller emellertid inte utbetalaren ärom
hemmahörande i utlandet. I sistnämnda fall skall enligt 4 § första

meningenstycket andra SINK den skattskyldige själv för betal-svara
ningen. skallDen vidkännas skatteavdrag skall enligt 10 § SINKsom
omedelbart efter det han fått skattemyndighetens beslut överlämnaatt
detta till den skall skatteavdrag. Fullgörs integöra detta skallsom
avdrag såsom för preliminär skatt i enlighetgöras med vad sägssom

skattebetalningslageni 8 kap. 6 § l997:483, SBL.
Beskattningsmyndigheten kan besluta skatteavdrag får underlåtas,att

den utför arbete här i landet har hemvist i med vilkenstatom som en
Sverige har ingått överenskommelse för undvikande skattatt tas utav
i En förutsättning härförän skatteavdrag påstaterna. är attmer en av
grund arbetet i den främmandegörs Sådan överenskom-staten.av

förmelse ñnns närvarande endast med de nordiska länderna.
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bestämmelserna i SBL gäller vid redovisningAtt och betalning av
skatt enligt SINK framgår kap.l 2 § SBL 15 § SINK. Regering-av

eller den myndighet regeringen bestämmer får beslutaen om av-
beträffande inbetalningssättvikelser och innehållet i skattedeklaration.

den skattskyldige självSkatt skall betala skall enligt 17 § SINKsom
den lO i månaden efterbetalas det inkomsten erhölls. Försenast att

januari gäller den 15. Den har betalat belopp till någonutsom som-
skattskyldig enligt skallSINK enligt 18 § lämna kontrolluppgift.är

skattskyldighet

Skattskyldiga enligt SINK utomlands bosatta fysiskaär personer, om
uppbär inkomst skattepliktigde enligt § SINK.5 En ytterligareärsom

förutsättning för skattskyldighet inkomsten inte undantagits frånär att
skatteplikt enligt 6 § eller1 4 lag. Sådanasamma personer som avses

dvs. personal vidi 69 § KL, svenska beskickningar, inte skattskyl-är
enligt SINK.diga

Enligt 2 § SINK med bosatt utomlands: fysisk attavses om person
inte bosatt här i riket stadigvarandedenne eller vistas här. Vidareär

med hemmahörande fysiski utlandet: denne ärattavses om person
utomlands och juridisk intebosatt denne registreradärattom person

inte heller fasthär i riket och har driftställe här. Detta innebär att
uttrycket "bosatt utomlands" skall tolkas utgångspunktmed i be-

i punktstämmelserna l anvisningarna till 53 § KL i 68 § KL.samtav
vistelseStadigvarande här i landet föreligger inte när en person

befinner sig dagligen i Sverige, för arbeta, han intet.ex. att om
tillbringar dygnsvilan här. sådan omfattas därförEn be-person av

istämmelserna SINK.
Gränsgångare avsnittse 4.3.4 veckopendlar omfattassom av

endastSINK:s regler den sammanhängande vistelsen i Sverigeom
Överstigerunderstiger månader. vistelsen månader torde detsex sex

stadigvarande vistelse här. Enligt 68 § dåKL är attvara en personen
bosatt här. Beskattning och taxering skall då ske såsom föranse som

i Sverige bosatt Gränsgångare dagpendlar, dvs. inteen person. som
i Sverige, och heller inte har anknytning hitövernattar ärsom annan

däremot begränsat skattskyldiga omfattasoch SINK.av

skattepliktiga inkomster

I 5 § SINK uttömmande vilka inkomster skattepliktigaäranges som
enligt nämnda lag. Den särskilda inkomstskatten omfattar endast
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inkomst tjänst. Vidare gäller skattepliktig inkomst enligtatt SINKav
endast sådan inkomstär i och för sig skattepliktigär enligt KL.som
skattepliktig inkomst bl.a.är avlöning eller därmed jämförlig

förmån grund anställning eller uppdrag hos svenska ellerav staten
svensk kommun, verksamhetenoavsett i Sverigeutövats ellerom
utomlands. Avlöning eller därmed jämförlig förmån på grund av
anställning eller uppdrag i enskild tjänst beskattasannat också enligt
SINK. Skatteplikt för sådan inkomst föreligger emellertid endast i den
mån den förvärvats verksamhet i Sverige. Styrelsearvode ochgenom

liknande ersättning från svenskt aktiebolag ellerannan svenskannan
juridisk skattepliktigutgör inkomst verksamhetenperson oavsett var
utövas.

Med anledning sjörnansskatten har avskaffatsatt hänförs tillav
skattepliktig inkomst enligt SINK fr.o.m. den januari1 1998 även
sjöinkomst i punkt 1 anvisningarna till 49 § KL prop.som avses av
1996/97:227.

Även pensioner, utbetalningar från pensionsförsäkring, olika
ersättningar för sjukdom och olycksfall i arbetet, sjukpenning,
arbetslöshetsersättning och korttidsstudiestöd skattepliktigaär i den
omfattning i 5 § SINK. skattepliktig inkomst enligt 5 §ärsom anges
första stycket 11 härifrånäven uppburen, verksamhetannan genom

ihär landet förvärvad inkomst tjänst.av
Den särskilda inkornstskatten enligt SINK tidigareär, nämnts,som
statlig definitiv källskatt, vilket medför avdrag inte medges fören att

kostnader. Som konsekvens detta utbetald traktamentser-utgören av
sättning skattepliktig inkomst och beskattas fullt dvs. något avdragut,
medges inte. Undantag gäller emellertid för ersättning för kostnad för

till och från anställning för logi, nedan.samtresa en se
Vissa inkomster undantas från skatteplikt enligt 6 § SINK. Detta

gäller avlöning och jämförlig förmån uppburits på grundannan som
anställning eller uppdrag svensk offentlig tjänst,änannatav annan om

den anställde vistats i Sverige mindre 183 dagar underän tolv-en
månadersperiod och ersättningen betalas eller för arbetsgivareav en

inte har hemvist i Sverige ersättningen inte heller belastarsom samt
fast driftställe arbetsgivaren harett här i riket. Vid tillfälligsom -

anställning undantas från skatteplikt ersättning för kostnad för tillresa
eller från Sverige vid anställningens början respektive slut och för logi
medan arbetet utförts i Sverige. Från skatteplikt undantas också-
kostnadsersättning för till respektive från förrättning och för logi,resa
vilken styrelseledamot eller suppleant i svensk juridisk fåtten person
i samband med förrättning i Sverige och betalats juridiskasom av

Vidare undantas från Skatteplikt enligt SINK sådanpersonen. -
inkomst skall beskattas enligt LSI. Avlöning eller därmedsom -
jämförlig förmån eller pension utgått till lokalanställd på grundsom



svenskGällande172 SOU 1998:67rätt om...

anställning eller uppdrag hos svenska vissai fall hellerärstatenav
skattepliktig. Inkomst fråninte undantagen beskattning påärsom-

bestämmelse i dubbelbeskattningsavtalgrund heller inteärav
skattepliktig enligt SINK.

inkomstskattSärskild artister4.4.3 för utomlands bosatta
m.fl.

Allmänt

bosatta artister idrottsman finnsFör utomlands och m.fl beskatt-
ningsregler i LSI. Dessa innebär beskattning skeratt uttaggenom av

statlig särskild inkomstskatt, definitiv källskatt. Påutgörsom enen
vid beskattning enligt föreliggermotsvarande SINK intesätt som

deklarationsskyldighet för inkomster omfattasnågon LSI.som av

skattskyldighet

skattskyldighet finns i LSI. UtomlandsBestämmelser 4-5om
fysiska och i utlandet hemmahörande juridiskabosatta personer

skattskyldiga, skattepliktigde uppbär inkomst ärär om sompersoner
artistinnebär skattskyldiga utomlands bosattenligt LSI. Detta äratt
ellerartistföretag och hemmahörandeoch idrottsman arrangörersamt

enligtutlandet. Till skillnad från vad gäller SINK kanbosatt i som
ellerjuridiska skattskyldiga. En artistsåledes även personer vara

emellertid inte uppbäridrottsman skattskyldig enligt LSI, hanär om
från i utlandet hemmahörande artistföretag.inkomsten ett

skattepliktiga inkomster

enligt Skatte-vilka inkomster skattepliktiga LSI.I 7 § äranges som
för artist, idrottsman eller artistföretag kontantpliktig inkomst är

från Sverige för artistiskersättning eller vederlag uppbärsannat som
eller på svensktidrottslig verksamhet bedrivs i Sverigeeller som

skattepliktig inkomst vad denne uppbär i formfartyg. För arrangör är
reklamintäkter intäkter tillställningbiljettintäkter, eller andra av enav
svenskti Sverige eller på fartyg.

skall uppbäras frånBeträffande förutsättningen inkomstenatt
1990/91:159 bl.a.i förarbetena 30Sverige prop. atts.anges

Sverige.inkomst med källa ibeskattning enligt LSI kan endastavse
ersättning utländskuppbärsfrán SverigeMed uttrycket även somavses
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till utländsk artist eller artistföretag för artistiskarrangör utger
verksamhet här i riket. Däremot skall, i inkomst från5som anges

utländskt artistföretag till utländsk artist i Sverigeuppträttett en som
beskattas hos artisten bara hos artistföretaget.inte utan

undantas vissa inkomster skattepliktEnligt 8 § från enligt LSI.
betalningar gatumusikanterFrivilliga och liknande erhåller utgörsom

inkomst. skattepliktskattepliktig Vidare undantas från inkomstinte av
näringsverksamhet bedrivs från fast driftställe här i riket. Sådansom

beskattas nämligen enligt bestämmelser i KL och SIL.inkomst
från inkomstundantas beskattning enligt LSI royaltyDessutom av

utgående utnyttjandeperiodiskt avgift för materiella ellereller av
tillgångar. följd OECD:s modellavtalimmateriella Detta ochär en av

dubbelbeskattningsavtalen. Sådana kan hänföras tillinkomster som
omfattas inte artistbeskattningsreglema i avtalen deroyalty utanav

enligt andra regler, normalt endast i hemviststaten. Ersätt-beskattas
inkomstfrån svensk ljudradio eller televisionning anses som av

del den inte förstagångssändning från sändare härroyalty till den avser
i riket.

undantagen från beskattning pâ grund bestäm-Inkomst är avsom
dubbelbeskattningsavtal skattepliktig enligt LSI.heller intemelse i är

för undvikandeartistisk verksamhet omfattas ofta avtalInkomst avav
intedubbelbeskattning. skattepliktig inkomst räknas hellerSomav

nödvändig förmån kost ochvederlag för eller transport samtresa av
för styrktasamband inkomsternas förvärvande ellerlogi i med

ersättning ihärför. Från skatteplikt undantas ocksåkostnader annan
sammanlagdaoch därmed likställt vederlag, detkontanterform än om

redovisningsperiod uppgår till högstfrån utbetalare undervärdet en en
basbelopp.0,03

Betalningsskyldighet m.m.

för denbetalningsansvarigstycket LSI föreskrivs6 § förstaI att
enligtredovisningsskyldiginkomstskatten densärskilda är ärsom
enligtskatteavdragRedovisningsskyldig den skall14 är görasom

artist ellerbetalar skattepliktig ersättning tillden12 dvs. ut ensom
skattskyldigartistföretag.eller Däremot arrangöridrottsman ärett en

1990/912159själv för och betala sin skatt prop.skyldig att svara
38.36 ochs.

frågai tillämpliga i23 § LSI vissa bestämmelser SBLEnligt är om
vadinkomstskatt. Detta gäller i tillämpliga delarsärskild sägs omsom

i kap.,i 12 kap., utredning i skatteärenden 14för skatt omomansvar
in-anstånd medförseningsavgift i kap.,och 15skattetillägg om

omprövningi kap., indrivning i 20 kap.,betalning skatt 17 omomav
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i kap.,21 överklagande i 22 kap. och övriga bestämmelser iom om
kap.23 SBL. Vad arbetsgivaresägs skall därvid gällasom om

redovisningsskyldig enligt 14 § LSI.

4.4.4 Beskattning utländska diplomaterav

Enligt 70 § 1 KL och 18 § 1 SILmom. mom. anses en person som
tillhör främmande makts beskickning eller lönade konsulat i be-
skattningshänseende inte bosatt här i landet. Detta gäller hanom
varken svensk medborgare eller bosatt här, han komnärvar att
tillhöra beskickningen eller konsulatet eller dess betjäning. Samma
gäller sådan make,även barn under 18 år och enskildapersons
tjänare, de har bott hos honom och inte har varit svenskaom
medborgare.

Till följd dessa inte skatterättsligt bosattaatt iärav personer
Sverige tillämpas bestämmelserna för begränsad skattskyldighet, t.ex.
bestämmelserna i SINK. Emellertid föreskrivs i 2 § lagen 1976:661

immunitet och privilegier i vissa fall LIP främmandeom att stats
beskickningspersonal jämte deras familjer och betjäning samt
diplomatiska kurirer har immunitet och privilegier enligt den i Wien
den april18 1961 avslutade konventionen diplomatiska för-om
bindelser. Enligt 3 § lag har främmande konsulatsmed-statssamma
lemmar jämte deras familjer och betjäning konsulära kurirersamt
immunitet och privilegier enligt den i Wien den 24 april 1963
avslutade konventionen konsulära förbindelser. innebärDetta attom
lönen från beskickningen eller konsulatet inte beskattas i Sverige.
Enligt Wienkonventionerna undantas dessa från den mot-personer
tagande lagstiftning social trygghet, dvs. några förmånerstatens om

inte den mottagande och socialförsäkringsavgifterutges statenav
betalas inte beträffande lokalanställd personal, avsnitt 2.2.4.se

Enligt 70 § 2 KL och 18 § 2 SIL ärmom. mom. en person som
tillhör främmande makts beskickning eller lönade konsulat i Sverige
och inte omfattas bestämmelserna i 70 § 1 KLsom av mom. resp.
18 § 1 SIL frikallad från skattskyldighet för inkomst tjänstmom. av
hos den främmande Detta gäller i Sverige bosattstaten. t.ex. en

anställning vid utländsk makts här belägnatarperson, som en
beskickning. En sådan inte skattskyldig här för den frånärperson
beskickningen uppburna lönen, förväl andra inkomster. Vidaremen
föreskrivs i 70§ 3 KL och 18§ 3 SIL olönadattmom. mom.
utländsk konsul inte beskattas här för förmåner han erhåller på grund

sin tjänst hos den främmande makten.av
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Beskattning4.4.5 FN-personalav

internationella och medDe anknytning till sådanaorgan personer
i bilagan till LIP har enligt 4 § lagnärrmda im-organ angessom

munitet privilegier enligtoch vad bestämts i stadga eller avtal. Isom
fyrtiotal internationellabilagan, bl.a.upptar ettsom organ, anges

Nationerna FN och dess fackorgan.Förenta
bilaganpunkt 2 i framgårAv medlemmarnas i FNatt representanter

med tjänstoch hos eller uppdrag organisationen haskallpersoner av
vederbörlig immunitet och privilegier enligt vad i konven-som anges

februari 1946tion den 13 rörande Förenta Nationernas privilegier och
immunitet FN-konventionen i avtal den 31 augusti och densamt

september 1985 mellan30 Sverige och NationernasFörenta Höga
Kommissarie för flyktingar UNHCR regionkontor förettom

UNHCR-avtalet.UNHCR sakkunnigaDe har emellertid inga
skattemåssiga förmåner och privilegier.

Beträffande FN:s fackorgan framgår punkt 3 i bilagan till LIP attav
medlemmarnas i fackorganen och medäven representanter personer

hos uppdragtjänst eller sådana fackorgan ledamöterna isamtav
för världssjöfartsuniversitetet,styrelsen studerande vid universitetet

och till detta knutna särskilda har immunitet privilegierochpersoner
enligt konventionen den 21 november 1947 privilegier ochom
immunitet för Nationernas fackorgan fackkonventionenFörenta resp.

den februari 1983 mellanavtal 9 Sverige och den Internationella
sjöfartsorganisationen världssjöfartsuniversitet IMO-konventio-om

Beträffande socialförsäkringsavgifternen. gäller enligt 14 punktart.
IMO-konventionen universitetstjänstemänneni familjemed-1 ochatt

i deras hushåll omfattaslemmarna socialförsälcringsarrangemangav
ombesörjs Internationella sjöfartsorganisationen. därförDe äravsom

frånundantagna varje socialförsäkringssystem inrättas enligtsom
svensk lag. sistnänmda gällerDet emellertid inte socialförsäkringsav-
gifter och socialförsäkringsfönnåner hänför sig till inkomst frånsom
arbete i Sverige utanför universitet

Beskattning4.4.6 EU-personalav

med den januariFr.o.m. 1 1995 gäller lagen 1994:1500 med
Sverigesanledning anslutning till Europeiska unionen. I denna sägsav

andra instrumentfördrag och i lagen de rättsakter,att samtsom anges
avtal och andra beslut före till EuropeiskaSveriges anslutningsom
unionen EU har antagits Europeiska gemenskaperna gäller här iav

denlandet med verkan följer fördrag instrument.ochsom av
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I 28 i Fördraget den 8 april 1965art. upprättandet ettom av
råd och kommission för Europeiskagemensam en gemensam gemen-

skaperna fusionsfördraget Europeiskasägs gemenskaperna skall,att
på de villkor i särskilt protokoll fogat till fördraget,ettsom anges
inom medlemsstaternas territorier ha immunitet och de privilegier som

förkrävs de skall kunna fullgöra sina uppgifteratt
Till fördraget finns särskilt protokoll fogat, Protokolletett om

europeiska gemenskapernas immunitet och privilegier. I kapitel V art.
12-16 i protokollet regleras bl.a. skattskyldigheten för intäkter från
gemenskaperna. Gemenskapernas tjänstemän och övriga anställda skall

skyldiga betala skatt till gemenskaperna på deatt löner ochvara
arvoden fårde gemenskaperna enligt de villkor och det förfarandeav

rådet har fastställt art. 13 första stycket. De skall emellertidsom
befriade från nationella skatter de löner och arvoden devara som

erhåller gemenskapernaav
Art. 14 reglerar gemenskapernas tjänstemän och övrigavar

anställda skall skatterättsligt bosatta. Om de på grund enbartanses av
tjänsteutövning i gemenskaperna bosätter sig i medlemsstaten annan

den där de vid tiden för tjänstetillträdetän vid gemenskaperna var
skatterättsligt bosatta, skall de vad inkomst- och fönnögenhets-avser-
beskattning arvsskatt och tillämpningen dubbelbeskattningsav-samt av
tal mellan gemenskapernas medlemsstater i båda länderna behandlas-

fortfarandede bosatta sin tidigare bostadsort, förutsattsom om var
denna befinner sig inom gemenskapernasatt medlemsstater.en av

Detta gäller för äktaäven makar, förutsatt de inte någonutövaratt
yrkesverksamhet, och för barn de iegen som personer som avses

artikeln försörjer och har hand Vid tillämpningen bestämmel-om. av
i denna artikel skall inte hänsyn till bostadsort berortasserna en som

enbart på tjänsteutövning inom andra internationella organisationer.
Enligt kapitel VII 18 i protokollet skall privilegier, immunitetart.

och lättnader beviljas gemenskapernas tjänstemän och övriga anställda
endast det ligger i gemenskapernas intresse. I 20art.om attanges
artiklarna 13, 14 och 18 skall tillämpliga på kommissionensvara
ledamöter. Vidare skall sistnämnda artiklar enligt 21 ocksåart. vara
tillämpliga domstolens domare, generaladvokater, justitiesekreterare
och biträdande referenter.

Vidare protokollet tillämpligtär beträffande bl.a. Europeiska in-
vesteringsbanken, på ledamöterna dess dess personal och deav organ,
företrädare för medlemsstaterna deltar i bankens arbete.som

rådets utfärdadeAv tjänsteföreskrifter förordning 260/68 följerno
13 tillämpligär "officials and otheratt art. servants", dvs.

tjänstemän och övriga anställda. Under "officials" ingår fastdetermen
anställda tjänstemännen inom gemenskaperna. I begreppet "other

övrigaservants", anställda, ingår tillfälligt anställda, hjälppersonal,
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och särskilda rådgivare. Lokalt anställda beskattaslokalt anställda
enligt förordningen.emellertid inte

Lindring internationell dubbelbeskattning4.5 av

Ensidiga metoder4.5.1

förhållandet i Sverige bosatta fysiska och i SverigeDet att personer
iregistrerade företag princip beskattas här för såväl svenska ut-som
föranledaintäkter, kan internationell dubbelbeskattning. Sådanländska

dubbelbeskattning kan lindras eller undanröjas ensidigagenom
skatteavtaleller bilaterala eller multilaterala s.k. dub-åtgärder

belbeskattningsavtal.
ensidiga åtgärder bestämmelserna befrielse frånExempel är om
enligt eller ettårsregeln iskattskyldighet den s.k. sexrnånaders- 54 §
avsnitt omkostnadsavdrag för4.3.2 och tillf KL se rättomovan
punkt till § tillutländsk skatt i 4 anvisningarna 20 KL rättsamtav

utländskenligt lagen 1986:468 avräkning skatt.avräkning om av
olika metoder för lindringbestämmelser exempelDessa utgör tre

innebärdubbelbeskattning. Undantagandemetodenexemptmetodenav
helundantas från beskattning. Tillämpas fullinkomsten exemptatt

den inte alls vid beskattningbefrielse beaktas undantagna inkomsten
skattepliktig inkomst. gäller vid tillämpningövrig Detta t.ex. avav

ettårsregeln. Avdragsmetoden kommer tillsexmånaders- eller -
tillämpning i punkt anvis-användning vid bestämmelserna 4av av

Enligt metod medges avdrag för dentill 20 § KL. dennaningarna
såsom för kostnad i förvärvskällan. Det medförutländska skatten en

dubbelbeskattning endast lindras inte undanröjs. I nämndaatt men
utländskunder vilka förutsättningarbestämmelser närmareanges en

omkostnad i förvärvskällan. Avräkningsmetodenskatt utgör en -
i lagenanvänds vid tillämpning bestämmelsernacreditmetoden av
innebäravräkning utländsk skatt. Skatteavräkning1986:468 om av

utländska från svenska skatten.princip den skatten avräknas deni att
undanröjs.medför i princip dubbelbeskattningen heltmetodDenna att

den minskas med den utländskatill svenska skattenMed hänsyn att
skattekostnad lika hansden skattskyldigesskatten blir stor som om

hade varit svenska.utländska inkomster
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4.5.2 Dubbelbeskattningsavtal

Internationell dubbelbeskattning kan, tidigare nämnts, ocksåsom
undvikas eller lindras dubbelbeskattningsavtal. Genom sådanagenom

förhindrasavtal dubbelbeskattning de avtalsslutandeattgenom staterna
ömsesidigt avstår från sina skatteanspråk. Detta sker med tillämpning

de två metoder utvecklats i modern mellanstatlig Skatterättav som -
undantagandemetoden och avräkningsmetoden.

syfteI degöra vanligen bilateralaatt dubbelbeskattningsavtalen
enhetliga har det inom OECD utvecklats modell för dubbelbe-mera en

skattningsavtal. Sverige har i utsträckning följt modellavtalet.stor För
de nordiska länderna finns multilateralt dubbelbeskattningsavtal,ett
vilket innebär det skapats enhetlig nordisk dubbelbeskattningsav-att en
talsrätt.

Dubbelbeskattningsavtalens bestämmelser inteär bindande för
skattskyldiga, skattemyndigheter och domstolar med mindre de införts

lagstiftning.genom
Normalt inleds avtalen med antal definitioner viktiga begreppett av

hemvist och fast driftställe. I antal artiklar i avtalen fördelassom ett
beskattarätten den skattskyldiges inkomsteratt och förmögenhet

mellan de avtalsslutande I allmänhet föreskrivs fastigheterstaterna. att
beskattas där de belägna ochär inkomst rörelse näringsverk-att av
samhet bedriven utlänning kan beskattas det finns fastav ettom
driftställe.

I avtalen förekommer också artiklar metoder för undvikaattom
dubbelbeskattning. I de svenska avtalen tillämpas två metoder,
undantagandemetoden och avräkningsmetoden. Vid tillämpning av
dessa metoder fastställs först vilken har primärstat rätt attsom
beskatta olika inkomster. Enligttyper undantagandemetodenav
undantar inkomsttagarens hemviststat från beskattning den inkomst
vartill beskattningsrätten tillagts den andra avtalsslutande Dennastaten.

Ävenmetod i allmänhet förknippadär med progressionsförbehåll.ett
den utländska inkomsten inte skattepliktig fårär den beaktas vidom

fastställande skattesatsen på de inhemska inkomsterna. Vid tillämp-av
ning avräkningsmetoden påför hemviststaten skatt avräknarav men
därvid den skatt erlagts i källstaten. Den metoden iärsom senare
princip metod förekommer i den svenska internasamma som
internationella beskattningsrätten. Dubbelbeskattningsavtalen är
emellertid fullständiga, eftersom de i första hand skall fastställamera
i vilken inkomst primärt skall beskattas.stat en

Internationell dubbelbeskattning kan emellertid uppkomma även om
dubbelbeskattningsavtalen innehåller regler för undanröj ande sådan.av

sådanaFör fall avtalenöppnar möjlighet undanröja dubbelbe-atten
skattningen s.k. ömsesidig överenskommelse mellan degenom
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ibehöriga myndigheterna de avtalsslutande Någon skyldighetstaterna.
komma finns emellertid inte.för dessa överensatt
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uppgifter socialförsäk-Några5 om

ringsavgifter i EU-länderandra

Allmänt5.1

finansieras iinom EUsocialförsäkringssystemennationellaDe
och/eller derasförsäkrademed avgifter från deallmänhet delvis

omfattning. Detutgår också iBidrag statsmedelarbetsgivare. storav
kost-och avgifter,specialdestinerade skattervidareförekommer

patientavgifter. Vidarbetsgivare olika slagförnadsansvar samt av
vanligkapitalfonderatvinsterpålagornasidan utgör enavav

inkomstkälla.
med beloppArbetsgivaravgifterna betalas i allmänhet motsvararsom

avgiftanställdesbruttolöner. Denpå de anställdasviss tasprocenten
påviss lönen. Procentsatserna,också eftervanligtvis procentut en

särskilda in-ellerfastställs statsmakternabeloppen,iblandeller avav
kan beräknassocialförsäkringar. Avgifteradministrerarstitutioner som

visst tak. Av-eller tillviss tröskelpå hela lönen, över ettuppen
anställdesregressiva.proportionella eller Deni allmänhetgifterna är

arbetsgivarens.regel inte högreavgift i änär
avgifterna,sänkafunnits tendensår har detUnder attensenare

avgifter på lågamed lägreOlikaför arbetsgivarna.åtminstone systern
utvecklats.ocksåanställda hartill vissapå lönerellerlöner grupper av

uppskattadeverkliga,påavgifter kan beräknasföretagaresEgna
därvidsamverkarvissa länderförvärvsinkomster. Iuppgivnaeller man

avgifterofta preliminäraså fallskattemyndigheterna. Imed uttas
slutliga avgifter.inkomståret, vilka fårunder stämmas motsenare av

verkligbestämmaomöjligtdet dessutomfall, därandraI attansetts en
tillläggasinkomstuppgivenuppskattad eller ävenkaninkomst, en

avgiftsfrihetellerminimiavgiftermedslutlig avgift. Systemförgrund
också.inkomsttröskel finnsvissunder en

Även avgifter direktsinaanställda betalarförekommerdet attom
föravdragarbetsgivarnaofta så gördetinstitutionerna,till är att

medavgifter tillsammanssådanaoch betalar inavgifterna lönerna
arbetsgiva-såledesåligger detdet falletarbetsgivaravgifterna. I senare

allmännaräkning. Meraanställdesavgifterna för denbetala inattren
taxeradepåberäknasanställda ochbetalasavgifter somsom av
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inkomster uppbärs ofta i samband med inkomstskatterna. I vissa EU-
länder har haft dåliga erfarenheter det harman när gällt inbetalning
från arbetsgivare avdragna avgifter för de anställda.av

I de flesta EU-länder betalas olika avgifter för skilda grenar av
socialförsäkringen. I andra länder betalas enda avgift för helaen
försäkringen. Ett sentida exempel på förändring Belgien,är som
övergått från Ävenavgifter tillseparata avgift. Spanienen gemensam
har socialförsäkringsavgift. Avgifteren tillgemensam arbetslöshetsför-
säkring skiljer sig ibland från andra avgifter de i störreattgenom
utsträckning fastautgörs belopp. Det finns tendensav atten numera

avgifter påäven sådanata ut försäkringsförmåner kompenserarsom
inkomstförluster hos de försäkrade.

Av särskilt intresse för vår del hur fastställandetär och uppbörden
socialförsäkringsavgifter sker i andra EU-länderav liksomsom,

Sverige, har någon form koppling till inkomstbeskattningen i sinaav
avgiftssystem. Vi har funnit så i viss mån fallet iatt bl.a.är Danmark,
Finland, Belgien och Nederländerna. Här nedan följer korten
redovisning avgiftssystemen i dessa länder.av

5.2 Avgiftssystemen i några medlemsländer

5.2.1 Danmark

Dansk socialförsäkring finansieras främst via inkomstbeskattningen.
Dock finns det två socialförsäkringsavgifter, nämligennumera arbets-
marknadsavgift och ATP-avgift. Dessa betalas såväl anställdaav som

egenföretagare. Dessutom finansieras arbetslöshetsförsäkringenav
delvis den enskilde betalaratt medlemsavgift tillgenom arbetslös-en
hetskassa.

Arbetsmarknadsavgiften förs till olika fonder finansierartre som
försäkringens kostnader för huvudsakligen sjukpenning, arbetslöshets-
ersättning respektive arbetsmarknadsutbildning. Avgiften medtas ut
fr.o.m. år 1998 8 bruttoinkomsten,procent vilket innebär att
kostnadsavdrag inte medges från avgiftsunsderlaget. Vid beräkning av
beskattningsunderlaget får däremot avdrag för erlagdgöras avgift.
Något avgiftstak förekommer inte väl förmånstak påettmen
12 000 kr/mån.

Skyldigheten betala arbetsmarknadsavgiftatt enligt lagenär om
arbetsmarknadsfonderna beroende den enskilde skattskyldigatt ärav
i Danmark för den aktuella inkomsten. Personer enligt förordningsom
EEG 1408/71 inte skall omfattas dansk socialförsäkring,nr iärav
lagen uttryckligen undantagna från avgiftsskyldigheten.
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arbetsmarknadsavgiftenlöneavdrag för ochArbetsgivaren gör
preliminära A-skatt.tillsammans med den anställdesin dennabetalar

preliminärabetalar avgiften tillsammans med sin B-Egenföretagare
skerAvstänmingskatt. senare.

anställde skallATP-avgift med fast belopp, denetttas ut varav
ATP-avgiften skall betalas in2/3. Helaoch arbetsgivarenbetala 1/3

Även ATP-avgift.egenföretagare betalararbetsgivaren.av
betala ATP-avgiftsamband mellan skyldighetenfinns ingetDet att

skyldighet betala skatt i Danmark.enskildesdenoch att

Finland5.2.2

förmåner,bosättningsbaseradedelssocialförsäkringFinsk utgörs av
bosättningsbaserade delenförmåner.inkomstrelaterade Den utgördels

skatter.arbetsgivaravgifter ochoch finansierasgrundskyddett genom
beräknasarbetsgivaravgiftersjukförsäkringen betalas delsFör som

dels egenavgifterarbetsgivaren betalat i löner,vad harpå avsumman
inkomsttaxering. Till sjukförsäk-enskildesefter denberäknassom

medSjukförsäkringsavgiftenstatsbidrag.utgårringen utäven tas
med 2,35till 000 mark ochinkomstskiktet 80i1,9 procent pro-upp

belopp.överstiger nämnda Personertill den del deinkomsterpåcent
socialförsäkring kanfinskinte omfattasi Finlandtaxeras avmensom

slippervilket innebär defolkpensionsanstalten,frånfribrevfå s.k. att
egenavgift kanallmänSjukförsäkringsavgift ävenavgift.betala tas ut

utlandsarbete. Ividbeskattas i Finland,inteinkomster t.ex.som
avgiftsuttagpreliminärtinte någotfall förekommersistnämnda utan

fallskall i sådanabetalas. försäkradeavgifter Denslutligaendast
skall anmälanarbetsgivarenskattedeklaration och göralämna en

därom.
försäkringsbo-tecknas hosobligatoriskarbetspensionFinsk är men

egenavgifterarbetsgivare betalar arbetstagarensförsäkradeslag. Den
uppgift delämnaskallförsäkringsbolaget. Arbetsgivaren äventill om

och skattemyn-försäkringsinstitutionentillinkomsteranställdas
finnsinkomst.anmäld Detberäknas efterAvgifternadigheten. en

avgiftsskyldighetochförsäkringstillhörighetmellankopplingdirekt
försäkringsbolag.försäkring tecknas hostillmed hänsyn ettatt

arbetsskada.olycksförsäkringenMotsvarande gäller även
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5.2.3 Belgien

Socialförsäkringen i Belgien finansieras avgifter, skatt ochgenom
vissa andra medel fonder. Anslutningen till socialförsäkringssystemet
liksom skyldigheten betala socialförsäkringsavgifteratt obligatorisk.är
Arbetsgivare skyldigaär anmäla sina anställdaatt till försäk-en
ringskassa Caisse dAssurance social.

Försäkringen för anställda finansieras arbetsgivaravgiftergenom
och avgifter de anställda själva skall betala. Arbetsgivaresom är
skyldiga innan lön betalas draatt och redovisaävenut avgifterav som
de anställda själva skall betala. Avgifterna betalas in till socialförsäk-
ringsmyndigheten Office National de Securité Sociale, ONSS.

De anställdas avgifter beräknas på bruttolönen. Någonegna
koppling till beskattningen anställningsinkomster finns inte.av
Förutom de socialförsäkringsavgifterna finns emellertidrena en
särskild avgift används för finansieringen socialförsäkringensom av
för anställda. Denna avgift har karaktären skattsom mera av en- -beräknas på den beskattningsbara inkomst anställd får ochsom en
uppgår f.n. till 7 underlaget. Avgiften harprocent kallats "hushålls-av
skatt", eftersom avgiften skall betalas endast hushåll.av en person per

Den skall arbeta i Belgien egenföretagare måstesom anmälasom
sig till försäkringskassa. Avgifterna beräknas på inkomstuppgifteren

kassorna erhåller från Finansdepartementet somsom skatten.tar ut
Avgifter skall enligt huvudregeln betalas med viss f.n.procentsatsen
drygt 16 % den nettoinkomst egenföretagaren hade förav årsom tre
sedan, dvs. avgifterna för år 1997 beräknas på grundval denav
fastställda och efter indexering justerade inkomsten för år 1994. Det
finns minimiavgift f.n. 16 000 BEF drygt 3 000en SEKom per
kvartal måste betalas inkomstens storlek undantagsom oavsett kan
medges under speciella omständigheter. Avgifter betalas enligtsom
denna huvudregel i principär definitiva.

Under de första verksamhetsåren då huvudregelntre inte kan
tillämpas skall egenföretagare betala preliminära avgifter, varefteren

slutlig avräkning sker. Dessa preliminära avgifter bestämdaen är i lag
och ligger de minimiavgifternära måste betalas inkomst.oavsettsom

Om egenföretagaren inte betalar skatt i Belgien kommer försäk-
ringskassan få uppgift från Finansdepartementetatt inkomstenattom
i Belgien noll.är Detta dockär ovanlig situation. Under allaen
förhållanden får egenföretagaren betala minimiavgifterna.

finnsDet bara socialaförsäkringsavgift i Belgien ennumera en
"global" avgift, dvs. någon uppdelning avgifterna i SAL finnsav som
inte.
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Nederländerna5.2.4

socialförsäkringen i Nederländerna har hittills bestått två delar;av en
försäkring och försäkring för anställda. Fr.0.m. år 1998nationell en

tillkommit socialförsäkringssystem för egenföretagare. olikahar Deett
finansieras uteslutande socialförsäkringsav-nästansystemen genom

gifter.
Försäkringen föranställda, omfattar sjukvård, sjukpenning ochsom

arbetslöshetsförmåner, fackföre-handhas helt de nederländskaav
avgifter och försåledes både för uppbördningarna. Dessa svarar av

förmåner. finns inteutbetalning Någon koppling till beskattningav
försäkringen.denna delinom av
försäkringen anställda fördelade mellanAvgifterna till för är

och arbetstagare. Arbetsgivaren betalar emellertid in bådearbetsgivare
anställdes del, efter ha dragit den anställdessin och den attegen av

på lönen.del
omfattarAvgifter till den nationella försäkringen, vilken bl.a.

invaliditetsförsäkring barnbidrag, betalas denålderspension, och av
finns två olika betala. För anställda detenskilde. Det ärsätt att

arbetsgivaren drar avgifterna från lönen och betalar innormala att av
avgifterna ochtill skattemyndigheten. bestämsdem Ett sätt ärannat att

årlig Skyldigheten betala avgifteri samband med taxering.betalas att
enskildenationella försäkringen inte beroende dentill den ärär attav

Nederländerna för aktuella inkomsten.skattskyldig i den
från lönen preliminära.avgifter arbetsgivaren drarDe ärsom av

avgifterkan nämligen endast dra de beräknasArbetsgivaren somav
utanförsådana avgifter beräknas på inkomsterpå och intelönen, som

inbetalade blir emellertid ofta definitiva,anställningen. avgifternaDe
ytterligare åtgärd den enskilde frånnågon vidtas från ellerattutan

slutavräkningsförfarande finnsskattemyndigheten. Något obligatoriskt
alltid möjlighet begäranämligen inte. Den enskilde har dock att en

och Skattemyndigheten också slutligavstämning kan göra av-en
preliminära avgiftergiftsberäkning, det kan inbetaladeantas attom

från de avgifter rätteligen borde betalas. Dettaavviker för mycket som
för alla, den avgiftsskyldiges medbor-tillämpas oberoendesystem av

avgiftsskyldigeeller bosättning och dengarskap äroavsett om
eller inte.skattskyldig för inkomsten i Nederländerna

försäkringenavgiftstak, avgifter till den nationellafinns dvs.Det ett
tvåpå inkomster till viss nivå. Om harbetalas bara personupp en en

arbetsgivare löser med avgiftstaketeller flera problemet genomman
det utgång. arbetsgivare drarjustering efter aktuella årets Allaen

inkomståret avgifter de den endasåledes under av som om vore
arbetsgivaren.
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I Nederländerna finns möjlighet ålägga arbetsgivare solida-att en
riskt betalningsansvar för socialförsäkringsavgifter skall betalassom

arbetsgivare med vilken den förstnämnda har någon formav armanen
förbindelse, i entreprenadförhâllande. Dettat.ex. ettav är ävensystem

tillämpligt i internationella förhållanden. Således kan holländsken
arbetsgivare bli skyldig betala avgifter för utländskatt arbetsgivaresen
räkning. Så skulle kunna fallet den utländskat.ex. arbetsgiva-vara om

ingått avtal anställda hos honom skall utföraatt arbete denren om
holländska arbetsgivaren s.k. arbetskraftsuthyrning.
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6 Framtidsvägar för EU beträffande

social trygghet

6.1 Social trygghet och fri rörlighet

årFör några sedan ministerrådet rekommendationantog en om
konvergens den sociala trygghetspolitikens mål och medel. Mång-av
falden nationella kan visserligen behållas, särskilt detsystem närav
gäller finansiering och organisation, medlemsstaterna har kommitmen

främjaöverens närrnande på frivillig trygghetspoliti-att ett vägom av
ken. Förändringar i den demografiska strukturen, i familjestrukturerna
och på arbetsmarknaden kommer därvid beaktas.att

juli 1994 erinradeI EG-kommissionen i vitbok det behövsatten om
bred, nyskapande och frarnåtblickande arbetsmarknads- ochen

socialpolitik skall klara framtida svåra uppgifter i hän-detom man
seendet. Kommissionen föreslog i vitboken omfattande teknisken

och omstrukturering samordningenöversyn socialförsäkrings-av av
reglerna för det möjligtgöra hålla takten med utvecklingenatt att av
människornas behov.

Den nuvarande regleringen i förordning 1408/71 innebär vissaatt
personkategorier inte alls omfattas förordningen eller det enbartgörav
på grund sina relationer till andra personkategorier, de ärtrots attav
medborgare i och bosatta inom medlemsland. Det gäller deett t.ex.

inte eller har varit förvärvsverksarnrna.är Frågansom om en
utvidgning förordningens tillämpningsområde till omfattaattav en
vidare krets har emellertid diskuterats länge inom EU.av personer
Sålunda förutsåg kommissionen i handlingsprogram redan år 1989ett

förordningen skulle kunna komma utsträckas tillatt täcka ocksåatt att
bl.a. studerande och andra icke förvärvsverksamma täcktaärsom av

lands för social trygghet. Arbete har därefter pågåttett system med att
inordna också dessa under förordningens tillämpningsområde.grupper
I februari 1992 överlämnade kommissionen till rådet förslag tillett
ändringar i förordningarna 1408/71 och 574/72 EGT 92/C 46/01.
Enligt förslaget skall tillämpningsområdet för förordning 1408/71
utvidgas till studerande enligtäven särskild definitionatt avse en

alla andra eller har varitsamt är omfattadepersoner som av en
medlemsstats lagstiftning social trygghet. denI mån de allmännaom
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reglerna tillämplig lagstiftning inte gäller i fråga iom om en person
den kategorin skall han omfattas lagstiftningen i bosättningslandet.av

socialförsäkringssystemOckså för statliga tjänstemän och därmed
likställda föreslås bli omfattade förordningen i princip fulltpersoner av

I anslutning till utvidgningen tillämpningsområdet föreslåsut. av
förordning 1408/71 få benämning, nämligen förordningenen ny om
tillämpningen för social trygghet flyttarnärsystemenav personer
inom gemenskapen.

Förslaget har behandlats i rådet i olika omgångar och kommissionen
har lagt fram förslag begränsade ändringar personkretsen.om mera av

har allaNumera medborgare i medlemsland och försäkradeär ettsom
lagstiftningenenligt i någon medlemsstat till akutsjukvård vidrätt

tillfällig vistelse i land medlemslandet, deett ärannat oavsett om
förvärvsaktiva eller inte art. 22a. I juni 1997 lade kommissionen
fram förslag EGT C 245 ändring 22a så ävenart. attom av
medborgare i länder utanför EU försäkrade enligt lagstiftning-ärsom

i någon medlemsländerna till akut sjukvård vid tillfälligrätten av ges
vistelse i medlemsland. Frågan utvidgning förordning-ett annat om av

tillämpningsområde fick också aktualitet EG-domstolensens ny genom
måletdom i 443/93 Vougioukas se avsnitt 3.1.2. Domstolen

rådetförklarade där skyldigt enligt 51 i Romfördragetäratt att art.
regler samordning social trygghet gäller förävenanta om av som

statligt anställda sådanaoch omfattadeärpersoner som som av
försäkringssystem.särskilda

Kommissionen erinrade i vitboken år vidare1994 behovet attom av
upprätthålla ändamålsenligt skydd för människor byter landett som

försäkringssystemdet gäller knutna till arbete ochnär ärsom som
ellerkompletterar lagstadgat skydd, dvs. skydd för intjänadeersätter

tjänstepensioner. Arbete med denna fråga pågår fortfarande.
Anpassning EG-reglerna ersättning vid arbetslöshet ochav om

frågor förtidspensionering arbetsmarknadsskäl behandladesom av
också i vitboken. Kommissionen har i januari 1996 lagt förslag i dessa
frågor.

I juni 1997 unionens och regeringschefer det s.k.antog stats-
Amsterdam-fördraget. Det farms förhand förslag reglernaattom

Romfördragetbeslutanderätt i skulle så ministerrådetändras attom
besluta förändringarkunde rörande fri rörlighet för arbetstagareom

social trygghet kvalificeradoch med majoritet. Så blev emellertid inte
fallet och det krävs således fortfarande ienhällighet rådet för sådana
förändringar.

AmsterdamfördragetGenom konsoliderad versionantas en av
Romfördraget, såväldär ändringar gjordes Mastrichtför-som genom

heltdraget bestämmelser inarbetats. Romfördraget harsom nya
samtidigt fått artikelnurnrering. Amsterdamfördraget träder i kraftny
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samtliga medlemsländers ratifikationsinstrumentnär deponerats hos
Italienska republikens regering.

En modernisering inforrnations- och datautbytet mellan socialför-av
säkringssystemens har vikt för effektivitetenansetts stororgan vara av
i sarnordningssystemet och för förbättring servicen till allmänhe-en av

En utbyggnad nätverk för telekommunikation därförten. ett ärav
prioriterad, och planerad till utgången år 1998.av

6.2 Särskilt socialavgifterom

iSom har det föregående avsnittetnämnts har unionens medlemsstater
i sin överenskommelse konvergens på trygghetspolitikens områdeom

mångfalden ersättningssystem kan behållas det gälleransett att närav
finansiering och organisation. Hur skall finansiera den framtidaman
tryggheten så samtidigt främjar sysselsättningen kommer dockatt man

bli viktigt område för utbyte erfarenheter, kanske också föratt ett av
rekommendation.en

stigande socialutgifternaDe f.n. 1/4 3 bruttonatio-staternasav- -
nalprodukt också anledning till Kommissionen därförger oro. avser-

följa dithörande problem medlemsländernaäven ställsatt noga som
inför det gäller utgifterna för trygghetssystemen.när

För socialförsäkringssystemen till förändrade farnilje-att anpassa
strukturer kommer vidare rekommendationövervägasatt atten om
knyta rättigheter och avgifter till individen och grunda dem påattom
faktisk bristande könsmässig jämställdhet i fråga social trygghet.om

meddelande tillI medlemsländerna i oktober 1995 har kommis-ett
sionen erinrat finansieringssystemen under övervägande iärattom
många länder. Det bl.a. inämns ökande grad övervägeratt attman
individualisera rättigheter och avgifter.

Kommissionen det i framtiden troligen kommer bli alltatt attmenar
svårare ñnansieringsbehoven med höj ningar arbetsgivarav-mötaatt av
gifterna. Samtidigt kommer de anställda i ökande grad inse detatt att
finns samband mellan dagens inkomster och för-morgondagensett
måner. Finansieringen sannolikt bli allt känsligare politiskanses en
fråga i framtiden, och bör enligt kommissionen görassystemen
anställningsvänliga.

Kommissionen pekar i meddelandet på de skilda finansie-att
ringssystemen kan medföra problem för sinutnyttjar rättpersoner som
till fri rörlighet eller etablering inom unionen. Eftersom det inte finns
någon samordning mellan skattelagstiftning och tillämplig lagstiftning

social trygghet vilket redan finns i förordning 1408/71 beträf-om -
fande avgifter och förmåner det kunna uppstå problem försägs-
gränsarbetare, både anställda och egenföretagare. Somliga får betala
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både höga skatter i bosättningslandet och socialförsäkringsavgifter i
sysselsättningslandet, medan andra har förmånen iatt vara en mera
harmonisk position. "Finns det för närmare samordningutrymme för

lösa dessa problem" frågaratt sig kommissionen.
Det kan slutligen tilläggas det pågår förberedandeatt arbete iett

syfte ändra i förordning 1408/71 såatt det blir möjligt driva inatt att
socialförsäkringsavgifter i vilket EU-land somhelst.
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Utredningens7 förslag till socialför-

säkringslag m.m.

till7.1 Förslaget socialförsäkringslagny

Vi vårtöverlämnade 1997 huvudbetänkande SOU 1997:72 lagEn
socialförsäkringar. I betänkandet föreslås den svenska socialför-attom

säkringen skall delas i två delar, vilka i princip skall oberoendevara
varandra. Den delen skall enligt förslaget innehålla förmånerav ena

grundas på bosättning i Sverige och den andra förmåner ärsom som
beroende förvärvsarbete här i landet. Tillhörigheten till denav
arbetsbaserade delen socialförsäkringen oberoendegörsav av
bosättning eller medborgarskap här i landet.

Medan den bosättningsbaserade delen socialförsäkringen skallav
omfatta bidrag och kostnadsersättningar olika slag, skall denav
arbetsbaserade delen försäkringen omfatta sådana förmänssystemav

inkornstbortfall. Förslaget den delen innebärersättersom om senare
personkretsen utvidgas till alla arbetar i Sverige. föreslåsDetatt som
grunderna för det tudelade socialförsäkringssystemet ireglerasatt en

rarnlag socialförsäkringslagen.gemensamny
intresse detAv gäller avgiftsfrågor den arbetsbaseradestörst när är

försäkringen.delen delen omfattar förmånerDen ersätterav som
förlust arbetsinkomster och det på sådana inkomsterärav som
socialförsäkringsavgifter tas ut.

grundläggande anknytningsmomentetDet till den arbetsbaserade
delen socialförsäkringen skall enligt förslaget förekomstenav vara av

dvs.arbete i Sverige, förutsättning för viss skallatten en person
få eller tjäna in tillkunna viss förmån arbetarrätt är atten personen

Sverige. Med arbete ii Sverige skall enligt huvudregeln i den
föreslagna socialförsäkringslagen förvärvsarbete i verksamhetavses
här i landet. Definitionen omfattar uppdragstagarearbete anställd,som
eller egenföretagare.

innehållerLagen hjälpregel enligt vilken förvärvsarbete vid etten
driftställe ifast här landet alltid skall arbete i Sverige. Detanses som

innebär förutom arbete fysiskt bedrivs i Sverige, ävenatt, rentsom
tillfälligt arbete utomlands kan arbete i Sverige detanses som om
utförs led i arbete vid fast driftställe i Sverige. Det kanett ettsom



192 Utredningens förslag till... SOU 1998:67

sig arbeteröra under tjänsteresa i utlandett.ex. eller arbeteom som
egenföretagare tillfälligt bedriver i utlandet under förutsättningen att

detta inte kan självständigt i förhållande till arbetet vid det fastaanses
driftstället i Sverige.

Förutom arbete faktiskt utförs i Sverige skall enligt förslagetsom
arbete sjöman på svenskt handelsfartyg arbete i Sverigesom anses som
inklusive vissa fall med s.k. bare-boat charter. Vidare skall arbete

arbetstagare utför utomlands arbete i Sverigesom en anses som om
denne utsänd arbetsgivareär i Sverige under längst år.av en ett

föreslåsOmvänt arbete arbetstagare utför här i landetatt intesom en
skall arbete i Sverige arbetstagaren hitsändäranses som om av en
arbetsgivare i utlandet under längst år. För statligt anställda skallett
utsändningsreglerna gälla tidsgräns.utan

Lokalanställda vid utländska ambassader och konsulat här i landet
föreslås bli omfattade hela den arbetsbaserade delen socialför-av av
säkringen.

I den föreslagna lagen utbildningäven och vissa andraattanges
verksamheter skall likställas med förvärvsarbete detta föreskrivsom
i enskilda förmånslagar. Likaså skall vissa sociala förmåner ibland
räknas inkomst förvärvsarbete. Vad detta innebär ärsom av att
ersättning utgår vid utbildning kan grunda försäkring försom m.m.

viss arbetsbaserad förmån, ersättningen intetrots att utgören
ersättning för arbete. En förutsättning för detta det bestäm-är att av

i någonmelserna enskild förmånslag i kap.11 lagen 1962:381t.ex.-
allmän försäkring AFL framgår ersättningen i fråga skallattom -

likställas med inkomst förvärvsarbete.av

7.2 Förslag till ändringar i AFL

Förslagen i huvudbetänkandet i första hand reglera i vilkaattavser
situationer skall försäkrad för viss förmån. Dennaen person vara en
reglering återfinns i förslaget till socialförsäkringslag SofL. Ur
avgiftssynpunkt emellertid förslagenär till ändringar i 3 kap. och
11 kap. AFL väl så intresse. Eftersom bestämmelserna i lagenstortav
1981:691 socialavgifter SAL såväl avgiftsskyldighetom om som
avgiftsunderlag i utsträckning hänvisar till bestämmelserna i AFLstor

sjukpenninggrundande respektive pensionsgrundande inkomst, fårom
de föreslagna ändringarna omedelbar effekt på avgiftssidan.även

l inledningen 3 kap. 2 §AFL sjukpenninggrundande inkomstav om
föreslås i huvudbetänkandet tillägg enligt vilket sjukpenninggrun-ett
dande inkomst skall den årliga inkomst i försäkradvara pengar som en
kan komma tills vidare få för arbete här landet,z antingenatt eget
såsom arbetstagare i allmän eller enskild tjänst eller på grund.annan



SOU 1998:67 Utredningens förslag till... 193

undantag för vissaMed bestämmelser gäller ärsom personer som
statligutsända arbetsgivare, föreslås nuvarande bestämmelseattav en

i första stycket andra meningen arbete i utlandet för utländskom
arbetsgivare bort. kap.I 3 2 §AFL föreslås mindre ändringtas a en

gäller s.k. omvända likställighetsavtal. Eftersom enligt 3 kap. 2 §som
endast inkomst arbete här i landet kan sjukpenninggrundande,av vara

någotbehövs inte längre särskilt stadgande i 2 § den inkomstattoma
det omvända likställighetsavtalet måste ersättning förutgörasom avser

iarbete Sverige. Vad skall med arbete i Sverige prövassom avses
enligt bestämmelserna i2 kap. jfr7-9 §§ SofL kap.1 3 § AFL.nya

föreslåsI huvudbetänkandet tillägg kap.i 11 1 § första stycketett
enligt vilket till tilläggspensionAFL skall grundas på inkomsträtt av

förvärvsarbete häri landet. Som skall vad mednämntsnyss som avses
arbete i Sverige enligt bestämmelserna i SofL.prövas

Enligt den nuvarande lydelsen 11 kap. 2 § andra stycket AFLav
frånersättning utländsk arbetsgivare inkomst anställningutgör en av

den försäkrade harendast sysselsatts här i landet och överenskom-om
träffats enligt 3 kap.melse inte 2 § första stycket lag s.k.a samma

likställighetsavtal eller den försäkrade tjänstgjort sjömanomvänt som
handelsfartyg.på svenskt Bestämmelsen föreslås ändrad på så sätt att

den försäkradekravet på skall ha sysselsatts här i landet bortatt tas
redaktionellt jfr ändringen i 3 kap. 2 §.a

Nuvarande bestämmelser i tredje-femte styckena s.k. ATP-om
förbindelser föreslås utgå. Sådana förbindelser ikan dag medföra
skyldighet betala arbetsgivaravgifter och tjäna in tilläggs-rättatt att

i vissa fall inom ellerpension landet inte omfattasutom som av
regler.gällande

Även kap. kravet inkomsti 1I 3 § AFL näringsverk-tas att av
skall verksamhet här i landet redaktionellt. tillsamhet bort Rättavse

kap.tilläggspension enligt 11 § första stycket grundas redan på1
förvärvsarbete här i landet.inkomst av

Konsekvenser i avgiftsuttag7.3 fråga om

7.3.1 Allmänt

huvudbetänkandet får effekterFörslagen i faktiska effekter dvs. utan-
några ändringar SAL i fråga avgiftsuttaget främst iigörs treatt om-

första arbetsgivaravgifteravseenden. För det kommer alla utatt tas
befatt-ersättning för arbete utförs lokalanställda och andrasom av

ningshavare utländska beskickningar och konsulat här i landet, om
omfattas socialförsäkrings- immunitet.inte arbetet av
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För det andra kommer skyldighet betala socialavgifter påatt
ersättning för arbete utförs utomlands begränsas. Skyldighetattsom

betala egenavgifter kommer föreliggaatt endast i de fall då arbetetatt
utfört i Sverige. detNär gäller arbetsgivaravgifter uppkommeranses

inte automatiskt begränsning eftersom skyldigheten betalasamma att
arbetsgivaravgifter enligt huvudregeln i SAL inte kopplad tillär
förekomsten inkomst i AFL jfr kap.1 2 § och 2 kap.av som anges
3 § SAL. Det fimis dock liknande koppling till ären vem som
försäkrad enligt lagen 1976:380 arbetsskadeförsäkring 2 kap.om

§5 andra stycket SAL. Vidare kommer skyldigheten betalaatt
avgifter vissa inkomster arbete faktiskt utförs i Sverigeav som att
försvinna. Det gäller främst arbete utförs i Sverige utsändsom som av

utländsk arbetsgivare under högst år.etten
För det tredje kommer tilläggspensionsavgifter till följd ATP-av

förbindelser inte längre eftersom möjlighetenatt tecknatas ut, att
sådana förbindelser föreslås försvinna. delI fall då ATP-för-en
bindelse finns kommer avgifter ändå till följd arbetetatt tas ut attav
i fråga enligt SofL kommer arbete i Sverige.att anses som

7.3.2 Berörda bestämmelser i SAL

l det följande nâgra bestämmelsernämns i SAL dessi nuvarande
lydelse eller påverkassätt förslagen i huvudbetän-ett annatsom av
kandet.

lkap.2§

Enligt andra meningen förstai stycket skall egenavgifter betalas denav
försäkrad enligtär AFL och har inkomstersom annatsom av

förvärvsarbete i 3 kap. 2 eller 2 § eller kap.11 3 § AFL.som avses a
Begreppet försäkrad enligt AFL kommer inte finnas kvar och måsteatt
således bort eller någotersättas Kretsen avgiftsskyl-tas annat.av av
diga kommer till följd de föreslagna ändringarna i 3 kap. ochav

kap.ll AFL förändras se avsnitt 7.2.att

2 §kap. 1

I andra stycket vissa arbetsgivaresägs skall betala endast tilläggs-att
pensionsavgift på ersättning i bl.a. kap.11 2 § femtesom avses
stycket AFL ATP-förbindelsefall. huvudbetänkandetI föreslås att
den bestämmelsen i AFL skall upphävas.
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2kap.2§

Arbetsgivaravgifterna för sjömän kan behöva eftersom sjömänöverses
på svenska fartyg föreslås bli omfattade hela den arbetsbaseradeav

socialförsäkringen.delen av

2 kap. 4 §

i förstaUndantaget stycket 4 ersättning till utomlands bosattaav
artister m.fl. från arbetsgivarnas avgiftsunderlag måste numera
ifrågasättas.

Enligt första stycket 8 skall vid bestämmande underlag förp. av
arbetsgivaravgifter undantag för ersättning för arbetegöras harsom
utförts utomlands, till den del denna inte räknas lön enligtsom

första11 kap. 2 § stycket AFL lönetillägg eller därmed jämställda
förmåner utgår på grund ökade levnadskostnader och andrasom av
särskilda förhållanden i arbetslandet. Denna bestämmelse får mot
bakgrund förslagen i huvudbetänkandet något annorlundaav ges en
tolkning tidigare.än

2 kap. 5§

Tolkningen första stycket andra meningen enligt vilken det skallav
bortses från ersättningar för arbete riket till varkenutom personer som

svenska medborgare eller bosatta i Sverigeär blir oklar, bl.a. på det
det osäkert vadsättet skallär med arbete riket.att utomsom avses

Skall den lokutionen tolkas enligt SofL eller på något sättannat
förslagenGenom i huvudbetänkandet kommer lokalanställda m.fl.

vid utländska beskickningar och konsulat här i landet till skillnadatt,
vad f.n. fallet, försäkrade enligtär lagen 1976:380mot som vara om

arbetsskadeförsäkring. följdEn detta blir avgifter enligt 2 kap.attav
§ andra stycket andra5 avgifter tilläggspensionsavgift skallän tas ut

på ersättning utförs dennaäven personkategori. I andrasom av
meningen stycke i fråga arbete harattsamma anges man om som
utförts för räkning anställning förelegat skall bortseutan attannans
från ersättningar till varit bosatta utomlands och utförtpersoner som
arbetet riket. Tolkningen den meningen blir oklar, bl.a. påutom av
det det osäkert vadsättet är skall med arbete riket.att utomsom avses
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3 1§kap.

I paragrafen hänvisas till 1 kap. 2 Som påpekats kommerovan
kretsen avgiftsskyldiga ändras något.attav

§3 kap. 3

I andra stycket talas inskrivning hos försäkringskassa. I huvudbe-om
tänkandet föreslås företeelsen inskrivning hos försäkringskassa iatt
dess nuvarande form och begrepp skall försvinna.även som- -

3 kap. 4§

paragrafenI vilka inkomster skall läggas till grundtyperanges av som
för beräkningen de olika egenavgifterna. Genom det hänvisas tillattav
3 kap. 2 och 2 §§ ll kap. 3 § AFL vilka enligt förslagen isamta -
huvudbetänkandet skall ändras kommer avgiftsunderlaget ändrasatt-
se ovan.

Remissutfallet7.4 och slutsatser därav

Vårt huvudbetänkande har remissbehandlats. Utfallet har enligt vår
bedömning varit i huvudsak positivt, mångaäven synpunkterom
framförts i fråga enskildheter i förslagen.om

Tanken på dela socialförsäkringen i arbetsbaserad del ochatt upp en
bosättningsbaserad del har med något undantag inte någramötten

invändningar, vunnit många anslutande kommentarer. Det innebärmen
således remissinstanserna tycks dela vår uppfattning i frågaatt att man

sådana försäkringssystem bortfall arbetsinkomsterersätterom som av
inte längre skall ha kvar något krav på medborgarskap eller bosättning
i Sverige det grundläggande anknytningsmomentet till denutan att

försäkringendelen bör förekomsten arbete i Sverige.av vara av
De flesta remissinstanserna finner liksom vi värde iett att gemen-

bestämmelser för de olika försäkringarna samlas isamma en gemen-
lag socialförsäkringslagen. Behovet sådan lag har docksam av en

ifrågasätts fem hörda domstolar, nämligen kammarrätten itreav av
Stockholm länsrätterna i Stockholms län och Skåne län. Tvåsamt av
dessa remissinstanser förordar istället de reglernaatt gemensamma om
bl.a. bosättning och arbete i Sverige i varje enskild för-upprepas
månslag, och instans förordar AFL bas.en som
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väsentliga i nuvarandeDet sammanhang enighet rådaär att synes
tillhörigheten till de förmånssystem bortfallersätterattom som av

arbetsinkomster dvs. inkomster vilka socialförsäkringsavgifter tas-
grundas enbart förekomstenbör förvärvsarbete i Sverige.ut av-

således möjligt i detta betänkandeDet bygga vidare på de tankarär att
arbetsbaseradrenodlat del socialförsäkringen tilllegatom en av som

för förslagen i huvudbetänkandet.grund gäller oberoendeDetta av om
försäkringsreglerna finns i eller ilag flera olika lagar.en gemensam
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8 Problem vid socialförsäk-uttag av

ringsavgifter i internationella förhål-

landen

Inledning8.1

kapitel förstI detta avsnitt 8.2 försök till kartläggninggörs ett av
situationer dåalla de enligt förordning EEG 1408/71en person nr

omfattadskall svensk lagstiftning skall försäkrad här.vara av vara
situationer Sverigedessa behörig socialavgifterI är ensamt att ta ut

på arbetstagarens eller egenföretagarens samtliga förvärvsin-m.m.
förkomster undantag 14e; vidare under avsnitt 8.2.1. Iart. se

avsnitt redogörs något för8.3 bestämmelser tillämplig lagstiftningom
i olikalagvalsregler konventioner Sverige ingått. Dessasom

bestämmelser styrande för socialförsåkringsavgifteri vilket land fårär
tas ut.

Syftet med kartläggningen vilka falli det på grundär utrönaatt av
ofullkomligheter i svensk nationell lagstiftning eller orsak iav amian

ske något avgiftsuttagdag inte kan i Sverige förordningtrots att
eller konvention1408/71 till det. I avsnitt 8.4 lämnasrätten ger en

sådana författningsmässiga praktiskaredovisning och problem.av
arbetstagare eller egenföretagare enligt reglerna i förordningOm en

skall omfattad lagstiftningen i medlemsland1408/71 ett annatvara av
sådanaSverige får socialförsäkringsavgifter omfattasän uttag av som

förordningen inte ske i Sverige. avsnitt 8.5 någraI nämnsav
då detta felaktigt endastsituationer skulle kunna ske svenskom

lagstiftningnationell skulle tillämpas. Motsvarande skulle kunna ske
tillämpningenvid konvention.även av en
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8.2 Några praktiska exempel på försäkring i
Sverige enligt förordning EEG 1408/71nr

8.2. 1 Allmänt

I de två följande avsnitten uppställninggörs olika tänkbaraen av
situationer då arbetstagare eller egenföretagare enligt lagvalsregler-en

i förordning 1408/71 skall omfattas svensk lagstiftning. Avsnittna av
8.2.2 fall då den förvärvsaktive bosatt i Sverigeär och avsnittavser

fall8.2.3 då han eller hon bosatt iär medlemsland. Medett annat
medlemsland länder inomäven EES inte medlemmar iäravses som
EU.

bör här påpekasDet två eller flera medlemsländer enligt 17att art.
i förordning 1408/71 kan komma undantag frånöverens lag-om
valsreglerna i 13-16 till förmån för vissa eller vissaart. grupper

Som framgått avsnitt 3.1.2 sker detta i praktiken främstpersoner. av
utsändningstider förlängs de 12+ 12 månaderatt utövergenom som

medges.armars
Med arbete i uppställningen både arbete anställd ochavses som

verksamhet egenföretagare inget Med arbete isägs.annatsom om
Sverige respektive arbete i medlemsland ingetannat annatavses om-

anställning i arbetslandet lokalanställningsägs eller verksamhet som-
egenföretagare i det land där egenföretagaren normalt verksam.är

Med utsändning både fall då arbetsgivare sänder utavses en en
anställd till medlemsland för där utföra arbete förett annat att
arbetsgivarens räkning och fall då egenföretagare normalt ären som
verksam i medlemsland tillfälligt bedriver verksamhet iett ett annat
sådant land egenföretagaren sänder sig själv. Om utsänd-uts.a.s
ningstiden gått till ända eller kraven för den förvärvsaktiveattom
skall utsänd inte uppfyllda, behandlas denneär inteanses som annars
längre utsänd enligt huvudregeln anställd ellerutan egenföre-som som

i sysselsättningslandet se fall ochl 15 nedan.tagare
Det bör hållas i minnet det enligt förordning 1408/71att som

huvudregel betydelseär arbetsgivaren bosatt eller harutan sittärvar
försäkringstillhörighetensäte när skall bestämmas. Exempelvis skall

den varaktigt arbetar anställd i Sverige omfattadsom som vara av
svensk lagstiftning oberoende hans arbetsgivare svensk ellerärav om
utländsk. Sverige har således avgifterrätt den försäkradesatt ta ut
inkomster i båda fallen.

Med bosättning bosättning i Sverige. Detta kan i vissa fall fåavses
betydelse vid bestämmandet försäkringstillhörighet och därmed rättav

avgifter, exempelvis i fall då samtidigtatt ta ut arbetar ien person
Ärflera länder. väl försäkringstillhörigheten bestämd, har det EG-
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rättsliga bosättningsbegreppet emellertid inte någon ytterligare
betydelse det gäller avgiftsuttaget endast fråganär i möj-utan om
ligheten förordningenligt 1408/71 erhålla vissa förmåner,att typer av

vårdförmåner vid sjukdom.t.ex.
Uppställningen i de följ ande avsnitten omfattar inte undantagsregeln

i 14c.b, vilken beskrivits i avsnitt 3.1.2 Som där kan dennämntsart.
samtidigt anställd i eller flera medlemsländerär och egenföre-ettsom

eller flerai andra medlemsländer i vissa fall omfattadtagare ett vara
lagstiftningen i två länder samtidigt. Regeln såledesutgör ettav

från principenundantag endast tillämplig lagstiftning.om en

Vid bosättning8.2.2 i Sverige

egenföretagareAnställda och

Besättning arbete enbart i Sverige ej utsända och andra med-+
lemsländers statsanställda. Art. 13.2 a-b,

Bosättning arbete2. i Sverige och ytterligare medlemsland för+ en
eller flera arbetsgivare eller i eller flera företag samtidigt.ett egna

14.2 b i; 14.2 ii;Art. 14a.2; 14c.a.a

Bosättning3. anställning hos svenskt internationellt transportföretag+
för arbete i andra medlemsländer, förutsatt det inte gäller arbeteatt
vid filial eller fast representation i något dessa länder. Art. 14.2av a;
14.2 i.a

4. Bosättning anställning hos flera arbetsgivare med i olika+ säte
medlemsländer för arbete utanför Sverige. Art. 14.2 b i.

Bosättning anställning hos arbetsgivare5. svensk säte här för+ en
andraarbete enbart i medlemsländer typ handelsresande, dvs. inte

utsänd. 14.2 b ii.Art.

Utsända

Bosättning arbete i medlemsland utsänd tillupp+ annat som
12 månader med möjlighet till förlängning ytterligare 12 månader eller
i vissa fall längre. Art. 14.1; 14a.1; 17.ännu
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Sjömän

7. Besättning arbete sjöman på svenskt fartyg+ ej utsändningsom
för arbeta svenskt fartyg. Art. 13.2att c.

Besättning arbete på medlemslands fartyg+ frånannat sem
Sverige utsänd sjöman tillupp månader12 med möjlighet till
förlängning ytterligare 12 månader eller i vissa fall längre.ännu

14b.1-2;Art. 17.

9. Besättning arbete sjöman på medlemslands fartyg+ annatsem men
med lön från svensk arbetsgivare. Art. l4b.4.

Särskilda fall

10. Besättning arbete i grannland för svensk arbetsgivare eller+ som
egenföretagare med här under förutsättningsäte arbetsgivarens elleratt
egenföretagarens verksamhet fysiskt sträcker sig denrent över

landgränsen. Art. 14.3; 14a.3.gemensamma

Besättning11. tillfälligt arbete på medlemslands fartyg+ påannat
svenskt territorialvatten eller i svensk hamn, förutsatt den anställdeatt
eller egenföretagaren inte tillhör besättningen. Art. 14b.3.

12. Besättning arbete vid medlemslands beskickning här+ ellerannat
privattj hes beskickningspersenalen,änare förutsatt tillhörighetattsom

till det andra landets försäkring inte valts. Art. 16.1-2.

Besättning13. arbete vid svensk beskickning i land eller+ annat som
privattjänare hes beskickningspersonalen idär, fall då den berörde är
svensk medborgare och tillhörighet till svensk försäkring valts.
Art. 16.2

14. Besättning arbete EG:s hjälppersenal i fall dä tillhörighet+ som
till svensk försäkring valts. Art. 16.3.

8.2.3 Vid besättning i EU-landannat

Anställda egenföretagareoch

15. Arbete enbart i Sverige ej utsända och andra medlemsländers
statsanställda. Art. 13.2 a-b, d.
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16. Arbete i land anställd svenskaannat Art. 13.2staten.som av

17. Anställning hos svensk arbetsgivare säte här för arbete i andraen
medlemsländer bosättningslandetän och Sverige handelsresande,typ
dvs. inte utsänd. Art. 14.2 b ii.

18. Arbete anställd hos svenskt internationellt transportföretag försom
arbete i andra medlemsländer, förutsatt det inte gäller arbete vidatt
filial eller fast representation i något dessa länder eller arbeteav som
huvudsakligen utförs i bosättningslandet. Art. 14.2 14.2 i.a; a

19. Arbete egenföretagare i flera medlemsländer i fall dåsom
verksamheten huvudsakligen bedrivs i Sverige och inte alls i bosätt-
ningslandet. Art. 14a.2.

Utsända

20. Arbete i medlemsland utsänd från Sverige upp tillannat som
12 månader med möjlighet till förlängning ytterligare månader12 eller
ivissa fall längre. Art.ännu 14.1; 14a.1; 17.

Sjömän

21. Arbete sjöman svenskt fartyg ej utsändning för arbetaattsom
på svenskt fartyg. Art. 13.2 c.

22. Arbete på medlemslands fartyg från Sverige utsändannat som
sjöman till månaderupp 12 med möjlighet till förlängning ytterligare

månader12 eller i vissa fall längre.ännu Art. 14b.1-2; 17.

Särskilda fall

23. Arbete i grannland för svensk arbetsgivare eller egenföretaga-som
med i Sverige, under förutsättningsäte arbetsgivarens ellerattre

egenföretagarens verksamhet fysiskt sträcker sig Sverigesöverrent
och det andra landets landgräns. Art. 14.3; 14a.3.gemensamma

24. Arbete tillfälligt på medlemslands fartyg på svensktannat
territorialvatten eller i svensk hamn, förutsatt den anställde elleratt
egenföretagaren inte tillhör besättningen. Art. 14b.3.
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25. Arbete vid svensk beskickning i medlemsland ellerannat som
privattjänare beskickningspersonalenhos där, i fall då den berörde är
svensk medborgare och tillhörighet till svensk försäkring valts.

16.2.Art.

26. Arbete EG:s hjälppersonal i fall då tillhörighet till svensksom
försäkring valts. Art. 16.3.

8.3 Försäkring i Sverige enligt konventioner om
social trygghet

viktigEn del de konventioner social trygghet Sverigeav om som
ingått med andra länder bestämmelserna tillämplig lagstiftning.är om
Enligt de flesta dessa konventioner omfattas de vilkaav personer
konventionerna tillämpliga lagstiftningen i det land därär de ärav
sysselsatta. gäller enligtDetta del konventioner ävenen om personer-

bosatta i det andra avtalsslutandeär landet. Således gällerna som
huvudregel den flyttar mellan Sverige och konventionslandatt ettsom
för arbeta i det landet blir omfattad sysselsättningslandetsatt nya av
försäkring. det gäller arbetsskadeförsäkringenNär svensk lagstift-är
ning i princip alltid tillämplig på arbetstagare sysselsätts isom
Sverige, de inte bosatta häräven eller omfattas någonärom av
konvention.

samtliga konventioner finnsI regler utsända, till delom som en
modifierar principen tillämpning sysselsättningslandets lagstift-om av
ning. Reglerna utsända innebär arbetstagare sysselsättsattom en som
i fördragsslutande och sänds sin arbetsgivare förstat ut atten som av
utföra arbete för arbetsgivarens räkning i fördragsslutandeen annan

skall omfattas det utsändande landets lagstiftning underävenstat av
tjänstgöringen i det andra landet. Enligt vissa konventioner gäller detta
endast utsändningstiden inte överstiger viss angiven längd, medanom
enligt andra konventioner utsändningsreglerna alltid gäller under viss
period. Utsändningsperioden i de flesta konventioner begränsad tillär
24 månader. förekommerDet dock variationer från 12 månader och

till 60 månader.upp
Särskilda bestämmelser tillämplig lagstiftning gäller enligt kon-om

ventionerna för sjömän och för resande personal. De förstnämnda
omfattas i regel lagstiftningen i det land flagga fartyget för.av vars

resandeFör personal vid järnvägs- vägtrafikföretageller eller
flyglinjer, iarbetar flera avtalsslutande länder, gäller vanligensom
lagstiftningen i avtalsslutandedet land där företaget har sitt säte.
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finns samtliga konventioner undantagsregel kaniHärutöver en som
försärskild reglering försäkringstillhörighetentillämpas för av

såledeseller Det finnsenskilda personer grupper av personer.
Riksförsäkringsverketför regeringen ellermöjlighet att ettgenom

tillämplig lagstiftningmedge undantag från reglernasärskilt beslut om
förekommitbeslut undantag har harkonvention. Dei om somen

gällt s.k. utsändningsfall och förlängninghuvudsakligen avsett av en
utsändningstid eller åstadkomma visspågående attavsett att personen

enligtutsänd, förutsättningarna härförbetraktablivit trots attatt som
inte varit uppfyllda.konventionen

praktiskaFörfattningsmässiga och problem8.4

avgiftermed uttag av

arbetsgivaravgifterSocialavgifter i form8.4.1 av

svenskt fartyg och det inteutförs i Sverige eller påOm arbetet är
skall enligt gällandebegränsad utsändning hitfråga rättnuom

förregelmässigt här undantagarbetsgivaravgifter erläggas omvänt
enligt lagenartister m.fl beskattaslikställighetsavtal och som

bosatta artistersärskild inkomstskatt för utomlandsl991:591 om
beskickningar i Sverige.för anställda vid utländskam.fl. LSI samt

svensk eller utländsk. Detroll arbetsgivarenspelar ingenDet ärom
medborgare ellerroll i vilket land arbetstagarenheller ingenspelar är

blir omedelbarframgått avsnitt 7.1han bosatt. Somär enavvar -
SofL arbetsgi-till socialförsäkringslagvärt förslagkonsekvens attav

till anställda utländskaskall betalas på lönvaravgifter utgessom
omfattasoch konsulat här i landet inte arbetetbeskickningar avom

immunitet.
lands fartyg och detutförs land eller påarbetet iOm annatannat

under i allmänhetutsändning från arbetsgivare i Sverigefrågaär om
skall arbetsgi-ingen tidsgränsår för statligt anställda finnslängst ett

fulltvaravgifter också erläggas ut.
arbetsgivare svenskutlandsarbete anställddet gällerNär som av -

finnsutsändningstiden gått till ända,i utlandet ellereller utländsk om-
möj-begränsningar det gällergällande radenligt rätt närennu

Lagstiftningen, främst 2 kap.arbetsgivaravgifter.ligheterna att ta ut
svårtillgängligbitvis1981:691 socialavgifter SAL,§ lagen5 ärom

allmäninnehåller hänvisningar till såväl lagen 1962:381och om
arbetsskadeförsäkringlagen 1976:380försäkring AFL omsom

bosättning harSåväl arbetstagarens medborgarskapLAF. som
avgifter. Reglerna dessutomför möjligheterna tillbetydelse äruttag av
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olika det gällernär ATP-avgift respektive övriga avgifter jfr avsnitt
7.3.

Enligt S0fL huvudprincipenär endast arbete i Sverigeatt skall
grunda försäkring, och arbetsgivaravgifter skall då inte heller betalas
på ersättning för arbete utomlands. Om det i EG-rätten förordning
1408/71 eller i konvention arbetstagaren skallen attanges vara
omfattad svensk lagstiftning arbetet utförs itrotsav landatt annat
grundar det arbetet emellertid ändå försäkring i Sverige. Arbetsgivar-
avgifter bör dä också arbetet utfördestas ut i Sverige. Visom om
kommer i detta betänkande avsnittatt 9.4 kap. 12 och 16 lämnasamt
förslag till lagstiftning dettagör möjligt.som

8.4.2 Socialavgifter i form egenavgifterav

Som framgått tidigare gäller enligt kap.1 2 § andra stycket SAL att
egenavgifter skall betalas försäkradeär enligt AFLav personer som
och samtidigt har inkomster förvärvsarbete iannatav som anges
3 kap. 2 och 2 §§ eller i 11 kap. 3 § AFL. I kap.3 3 § andraa
stycket SAL bl.a. andra avgifter tilläggspensionsavgiftatt änanges
inte skall betalas den vid utgången inkomståret inteav som av var
inskriven hos allmän försäkringskassa.

Personer enligt förordning 1408/71 skall omfattas svensksom av
lagstiftning är försäkrade enligt AFL.att Detta villkor i SALanse som
mäste därför uppfyllt i alla nämnda fall, oberoendeanses av om

medborgare iär Sverige eller i medlemslandpersonerna ochannat
bosättningsland. Eftersomoavsett svensk lagstiftning omfattadeav

också skall skrivas in hos försäkringskassa enligt Riksförsäk-personer
ringsverkets föreskrifter RFFS 1985:16, hindrar inte bestämmelsen
i 3 kap. 3 § andra stycket SAL sker även andra avgifteratt uttag av

ATP-avgifter.än
De eventuella problem ñmis med avgifter påuttagsom nu av

ersättningar till inte försäkrade enligtär AFL ellerpersoner som
inskrivna hos försäkringskassa kommer försvinna med S0fL seatt
avsnitt 7.3.2. övrigtI gäller några särskilda problem medatt uttag av
egenavgifter inte finns varken enligt gällande lagstiftning ellernu-
med tillämpning S0fL så länge den ersättning avgifter skallav som-

på ersättning förär näringsverksamhetitas ut Sverige och den fårsom
ersättningen skattskyldigär för ersättningen enligt kommunalskat-
telagen J928:370, IQ.

När det gäller ersättning för näringsverksamhet utomlands finns -
liksom fallet beträffandeär arbetsgivaravgifter flera begränsningar-
i möjligheterna egenavgifter och inteatt heller härta ut lagstiftning-är

struktur alldeles enkel. Förutom de nämnda kraven påens ovan
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enligt och inskrivningförsäkring AFL hos försäkringskassa ligger en
begränsning i denväsentlig omständigheten egenavgifter bara skallatt
sådana inkomsterpå skall till statlig inkomstskatt,tas ut taxerassom
enskilde måstedvs. den skattskyldig enligt förKL avgifterattvara

skall kunna Dessutom skall avgifter bara på sådanatas ut. tas ut
pensionsgrundandeinkomster eller sjukpenninggrundandeärsom

enligt AFL.
SofL skallEnligt endast arbete arbete egenföretagare iäven som

tillhörighetSverige grunda till socialförsäkringen. Näringsverksamhet
således enligt huvudprincipenutomlands ingen till socialför-rättger

säkringsfönnåner i Sverige egenavgifteroch skall därför inte heller tas
ersättning för sådan verksamhet. det iOm EG-rätten förordningut

i konvention egenföretagaren1408/71 eller skallatten anges vara
svensk lagstiftning arbetet utförs iomfattad landtrots att annatav

arbetet emellertid försäkring i Sverige.grundar det ändå Egenavgifter
då också arbetet utfördes i Sverige,bör tas ut oavsettsom om om

egenföretagaren skattskyldig för ersättningen i Sverige eller inte. Viär
i betänkande avsnitt kap. och 16kommer detta 9.4 12 lämnaatt samt

lagstiftning detta möjligt.förslag till görsom

pensionsavgift8.4.3 Allmän

skyldighet erlägga allmän pensionsavgift på viss inkomstFör att att en
föreligga fordras enligt lagen dels inkomstenskall därom är attatt

inkomst anställning eller förvärvsarbete enligtannatanse som av
respektive 3 § AFL avgiftsgrundande, dels denkap. 2 § är11 att

skattskyldig för den enligtuppbär inkomsten KL.ärsom
självständigförra villkoret innebär bl.a. inkomst närings-Det att av

betalaverksamhet utanför Sverige aldrig kan grunda skyldighet att
innebärpensionsavgift. Det villkoretallmän attsenare personer som

aktuellaskattskyldiga i Sverige för den inkomsten ellerinte är som
särskild inkomstskatt förbetalar skatt enligt lagen 1991:586 om

eller 1991:591 särskild in-utomlands bosatta SINK lagen om
för utomlands bosatta artister m.fl. LSI f.n. inte skallkomstskatt

pensionsavgift. gäller bl.a.betala allmän Detta
nordisktgränsgångare, arbetar i Sverige bosatta iär annatsom men-

land
Sverige anställda inte bosatta härandra i permanent ansessom-

under kortare tidkommer hit för arbete än sexpersoner som-
härsåledes inte skatterättsligt bosattamånader och anses
skattskyldighetutsända från Sverige sådan tidär attpersoner som-

för inkomsten inte föreligger.i Sverige
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Artister m.fl. beskattas enligt LSI torde ofta omfattadesom vara av
lands lagstiftning, och då vanligen bosättningslandets,annat i fallvart

de har sin huvudsakliga verksamhet där. De "hoppar" således i deom
flesta fall inte mellan de olika ländernas socialförsäkringssystem jfr
EG-domstolens dom i mål 8/75 Football Club dAndlau.

8.5 Risk för felaktigt socialförsäkrings-uttag av

avgifter

Om arbetstagare eller egenföretagare enligt reglerna i förordningen
1408/71 skall omfattad lagstiftningen i medlemslandvara ett annatav

Sverige fårän sådana avgifter omfattasuttag förordningenav som av
inte ske här. Enligt den s.k. lex loci laboris-principen skall den
förvärvsaktive huvudregel omfattad endast i det land där hansom vara
eller hon sysselsatt,är bosättningsland. Det innebäroavsett t.ex. att
den arbetar i Danmark bosatt i Sverigeär skallsom men vara
omfattad dansk lagstiftning social trygghet under förutsättningav om

inte samtidigt arbetar i Sverige.att Uttag socialförsäk-personen av
ringsavgifter får då ske endast i Danmark och inte i Sverige.

Även då arbetet bedrivs i Sverige skall i vissa situationer arbetstaga-
eller egenföretagaren enligt reglerna i förordning 1408/71 ändåren

inte omfattad svensk lagstiftning och således inte betalavara av
socialförsäkringsavgifter här. Det gäller bl.a. vid utsändning hit från

medlemsland och i situationer då arbetstagareannat bor i ett annaten
medlemsland och samtidigt med arbetet här har anställning ien
bosättningslandet t.ex. bor i Danmark och arbetaren person som
både i Danmark och Sverige.

Om endast svensk nationell lagstiftning skulle tillämpas i de nu
beskrivna situationerna, skulle i många fall socialförsäkringsavgifter

här. Detta beror till deltas ut avgiftsuttaget enligt svenskstor att
lagstiftning kopplat till beskattningen,är dvs. den förvärvsaktiveom

skattskyldig för denär aktuella inkomsten skall också avgifter tas ut.
En sådan bestämmelse finns i lagen allmän pensionsavgift.t.ex. om

striktEn tillämpning denna bestämmelse skulle innebära bl.a.av att
gränsgångare bosatta iär Sverige arbetar endast isom men som
Damnark, Norge eller Finland skulle skyldiga betala allmänattvara
pensionsavgift i Sverige på inkomster i arbetslandet.

Uttag arbetsgivaravgifter skulle också kunna ske arbetsgiva-av om
svensk eller har fastär driftställe här, eftersom i princip allren

inkomst anställning i Sverige avgiftsgrundandeär enligt reglerna iav
SAL.



Problem vid 20911998167SOU uttag av...

socialförsäkringsavgifter i Sverige i något deskerOm: uttag avav
förordning 1408/71.i strid med reglerna ifallen, står detangivna

innefattar skyldighetsocial trygghet vilketlagstiftningSvenslk attom -
förordningen inte tillämpas.reglerna iavgifter skall enligtbetala -

framför svenskoch har företrädeöverordnadFörordningen är
lagstiftning.nationell

används vid inkomstbe-deklarationsblanketter i dagDe som
skalldet inteutformade inkomstersåskattningen tas utär att som

fält, medan inkomstskall i särskiltpensionsavgiftallmän somanges
Ävenfält.redovisas iegenavgifterskalldet ett annatuttas om

deklarerar kan sakenhanuppmärksammar detinte närinkomsttagaren
granskningen.vidupptäckasofta

arbetsgiva-det iblandarbetsgivaravgifter förekommerVad gäller att
reglerna iSverige enligtavgifter i Sverige,betalar atttrotsre

behörigafall denbehöriginte Iförordning 1408/71 är vartstat. om
felet upptäckasarbetsgivaren kanin avgifterockså kräverstaten av

till.och rättas
institutionen denbehörigaavsnitt skall deni 3.1.2viSom nämnt

denbegäranförsäkradvilkeninstitution hos är aven person
enligt delagstiftningtillämpligutfärda intygförsäkrade m.m.om
Riksskat-574/72.EEGi förordningreglernärmare nrsom anges

dels påregisterdatabaseratf.n. läggateverket planerar att ettupp
Sverigegivits in ii andra länder ochintyg utfärdats avsomsom

dels intygtillfälligt,eller vistas härarbetar sompersoner som
arbetslöshetskas-Sverige försäkringskassor,institutioner iutfärdats av

iSverige för arbetesänds frånför annatsor ettutsompersoner
isocialförsäkringsavgifter rättKontrollenmedlemsland. över uttasatt

kunna förbättras.land detskulle sättet
1408/71då förordningsituationer ärharDet anförda avsettovan

felaktigtrisk fördockGenerellt gällertillämplig. uttagatt av
någon konven-i fall dåSverige finnssocialförsäkringsavgifter i även

konventiondå dennaochtrygghet gäller ettsocial atttion angerom
lagstiftning skall tillämpas.landsannat
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övervägandenAllmänna9

Inledning9.1

socialavgiftersocialförsäkringsavgifterlagarnaVi att omanser
därför börbetydelse ochpensionsavgift centralallmänoch är av

tydliga.ochklaragöras

reglerdeutredningsdirektivenligt våra översynskall göraVi aven
egenavgifteroch allmännasocialavgifterför betalninggäller avsom

konsekvenserskall beakta depensionsavgift. Viallmännumera som
elleranställda, egenföretagaresocial trygghetEG-rätt närföljer omav

Översynen skallgemenskapen.flyttar inomfamiljemedlemmarderas
ochutanför EUområdenförhållande tillavgiftsfrågor iockså avse

teknisk översynhar vi i uppdragallmänt göraEES. Mera att aven
Översynen syfta tillskallsocialavgifter SAL.1981:691lagen om

1962:381från lagenfriståendebliravgiftslagstiftningen omatt mer
gålättillgängligtpå sättskallförsäkring AFL. Det attallmän ett

för vilka slagssocialavgifter ochskyldig betalautläsa är attsomvem
beaktaskall viVidareskall betalas.avgiftersådanaersättningar

likaavgifter blir såochför skattunderlagenintresset somattav
möjligt.

socialavgifter ochdvs.socialförsäkringsavgifter,åren harMed
kommit fåpensionsavgift,egenavgifter, allmän attallmänna numera

för arbetsgi-allmännasåväl för detekonomisk betydelseökad somen
förårsredovisningStatensinkomsttagarna.försäkradeoch devarna

bruttointäktenden totalamånader visar1995/96 18budgetåret att av
socialavgifterunderutgjorde intäktermiljarder kr742 posten1om

miljarder kr. Someller 412egenavgifter 23,6allmännaoch procent
miljar-673inkomstskattenintäkternajämförelse kan nämnas att varav
Social-miljarder kr.24inbringadeegendomsskattenmedankr,der

totaladel denbetydandealltsåförsäkringsavgifterna utgör aven
budgeten.offentliga

skekanavgiftsuttagenviktigtbakgrunddennabl.a.Det attär mot
bestäm-liggerdettaregelverk. Iväl fungerandestöd attmed ettav

ochklarasocialförsäkringsavgifter börmelserna uttag varaavom
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tydliga, något inte alltid falletär med dagens avgiftslagstiftning.som
Tvärtom i dag bestämmelsersammanvävs avgiftsskyldighet ochom
beräkning avgiftsunderlag på isätt åtskilliga fallav ett försvårarsom
för tillämparen avgöra avgiftsskyldig.att är Ett syftenavem som av
med de förslag vi lägger fram i detta betänkande därförsom är att
undanröja de oklarheter och otydligheter föreligger. Lagen börsom nu
kunna läsas och förstås även företagare och andra enskildaav

Den bör lyftas fram och bli föremål förpersoner. ökad allmän
kännedom. Förslagen bör kunna förenkla och effektivisera uppbörden.

Med Sveriges inträde i EU och EES har kretsen av personer som
omfattas svensk socialförsäkring kommit förändras.av Detta haratt
medfört socialförsäkringsavgifteratt på grund avgiftslagstiftningensav
koppling med gällande svenska Skatteregler dels inte kan allatas ut av
försäkrade, dels inte får vissa skattskyldigatas ut av personer.

I april 1997 överlämnade vi huvudbetänkandet SOU 1997:72 En
lag socialförsäkringar. Vi lämnade i betänkandet bl.a. förslagom till

socialförsäkringslag SofL, enligt vilken socialförsäkringenen med
viss anpassning till EG-rätten indelas i bosättningsbaseraden ochen
arbetsbaserad del. Vid översynen avgiftslagstiftningenen har viav

beaktat förslagen i huvudbetänkandet, främst förslaget försäkringom
på grund arbete i Sverige. Principerna bakom de förslagav visom nu
lägger fram kan dock gälla medäven utgångspunkt i nuvarande
lagstiftning, lagennärmast 1976:380 arbetsskadeförsäkring jfrom
l kap. 1 § nämnda lag angående de grundläggande försäk-
ringsvillkoren.

I detta kapitel redovisar vi de allmänna överväganden har legatsom
till grund för översynen avgiftslagstiftningen i strukturellt ochav
språkligt hänseende avsnitt 9.2 för den utformningennärmaresamt

den materiella avgiftslagstiftningen avsnitt 9.3. Vidareav redovisar
vi allmänna överväganden bakom de problem uppkommer närsom
olika socialförsäkringsavgifter skall i internationella förhållandentas ut
avsnitt 9.4.

En ingående genomgång de frågor behandlasmera iav som
avsnitten 9.3 och 9.4 i efterföljande kapitel.presenteras Detsamma
gäller förslag det skallett införas särskiltatt förfarande förom ett
bestämmande socialavgifter och allmän pensionsavgiftm.m. av som
skall på inkomster intetas ut föremål för inkomsttaxeringär isom
Sverige. Frågan allmän löneavgift lagen 1994:1920 skallom
samordnas med socialförsäkringsavgifter i internationella fall be-
handlas också i kapitel.ett senare

Som vi har i avsnitt 1.3 har det inte varitangett möjligt fulltatt ut
beakta lagändringar och lagförslag har lagts fram efter densom
31 december 1997. Detta gäller bl.a. den pågående reformeringen av
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eftergenomförasdockkan ävenVåra förslagålderspensionssystemet.
reformen.den

språkfrågorochStruktur-9.2

dispositionochLagstiftningens struktur9.2.1

förNSALsocialavgiftslagfriståendeochföreslårVi mernyen
i lagenändringarförhållanden,internationellanationellasåväl som

uppbörd ibestämmelserpensionsavgiftallmän samt omnyaom
förhållanden.internationella

formellhuvuddelar. Den ärtvåbeståruppdragVårt av merenaav
avgiftslagstiftningen.tekniskinnefattar översynochkaraktär aven

vi skall lämnainnebärochmateriellt slag attdelenandra ärDen av
socialförsäkringsavgifterdemöjligtdetlagförslag gör utatt tasom

internationella avtalellerEG-rättenenligtharSverige rätt utatt tasom
trygghet.socialom

regelverketsrörandeövervägandenvissaföranlederUppdraget
så bestäm-struktureradlagstiftningennuvarande är attstruktur. Den
beräkningochavgifterbetalaskyldighet avmelser att omom

socialförsäk-lagstiftningensärskildai denfinnsavgiftsunderlag om
reglerförfarandebestämmelser, dvs.medanetc.SAL,ringsavgifter

dåochskattelagstiftningenifinnsuppbördochredovisning m.m.,om
Även detl997:483, SBL.skattebetalningslagenihuvudsakligen om

påfunderaanledningdetfinnsdirektiv,i våra attdirektinte nämns
ändrasden börellerbehållasskallstrukturennuvarandeden omom
väckeruppdragvårtdelenmaterielladenminstIntenågot sätt. av

frågor.sådanavissa
iavgifterbestämmelsersamtligasamlaalternativ är enEtt att om

förfarande-bestämmelsermateriellasåväldvs.lag, somgemensam
förförfarandetbestämmelsernagällandei dagbestämmelser. De om

efteroch haromfattandeemellertidavgifterbetalafastställa och äratt
skäl förbärandeNågraSBL.införts igenomfördnyligen översynen

materiellatill denSBLfrånförfarandebestämmelsernaöverföraatt
däremotmening. Detvår ärenligtintefinnsavgiftslagstiftningen

skattemyndigheternasvarigenomordningbehålla denrationellt att
avgifter reglerasochskatt gemensamt.uppbörd av

materiellasamtligasamlakunnaalternativ skulle attEtt annat vara
i frågaavgiftsskyldighetreglerdvs.bestämmelser, omm.m.om

medanlag,ipensionsavgift,allmänochsocialavgifter gemensamen
föreliggerDetlag.ibehållsförfarandebestämmelsersamtliga annanen

bestämmelsernamateriellademellanskillnaderväsentligavissadock
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socialavgifteruttag respektive allmänom av pensionsavgift. Bl.a. finns
det för allmän pensionsavgift för inkomsterett tjänst och närings-av
verksamhet beloppstak vidgemensamt beräkning de inkomsterav som
skall ligga till grund för avgiften.uttag Något motsvarandeav tak
finns inte i fråga socialavgifter. Det förefaller därförom lämpligt att,
liksom i dag, ha skilda lagar för den materiella regleringen. Den
allmänna löneavgiften, ligger utanför socialförsäkringen,som bör
också behandlas separat.

Den reglering vi föreslår i frågasom avgifter iuttag inter-om av
nationella förhållanden innefattar såväl materiella bestämmelser som
förfarandebestämmelser. De materiella bestämmelserna blir i väsent-
liga delar desamma gäller i nationella förhållanden.som frågaI om
förfarandet vi emellertid det praktiskaanser att skäl behövs i vissav
mån särskilda och från nuvarande reglering avvikande bestämmelser
för internationella avgifter. Dessa förfarandebestämmelser skiljer sig
från de bestämmelser finns i dag, i SBL, desom t.ex. låter sigmen
ändå inpassas i de lagar gäller för övrigauttag avgifter.som av

Vi föreslår således samtligaatt materiella bestämmelser om
socialavgifter från arbetsgivare eller företagare samlas iegna en ny
socialavgiftslag NSAL. Detta gäller såväl fråganär är uttagom av
avgifter i förhållanden där endast intern svensk tillämpligrätt är som
i fall då hänsyn måste till internationellatas överenskommelser och,
inte minst, EG-rätten. När det gäller de materiella reglerna uttagom

allmän pensionsavgift väljer vi behållaav den ordningatt finnssom
i dag, dvs. dessa bestämmelseratt samlade iär särskild lag.en

Slutligen innebär den vi harväg valt särskilda lagregler föreslåsatt
angående det förfarande nödvändigtär för socialförsäkringsav-som att
gifter skall kunna i vissa internationellatas ut förhållanden. Dessa
regler innehåller i väsentliga delarett enhetligt förfarande för uttag av
såväl socialavgifter i form egenavgifter allmän pensionsavgift.av som
De närmare övervägandena rörande förfarandet redovisas i kapitel 16.

En ledande princip vid översyn den materiellaav av-
giftslagstiftningen bör varje enskild lag iatt möjligaste månvara skall
bära sig själv. Vår strävan därförär undvikaupp hänvisningaratt till

lagstiftning. Detta är emellertid inteannan lämpligt eller möjligtens
genomföra fulltatt Således måsteut. hänvisningar användas i

bestämmelser mindre betydelse främst i detav avseendet de inteatt
ofta tillämpas. Annan lagteknik skulle onödigt belasta lagen med stor

i frågor.säregnatextmassa Hänvisningar bör förekommaäven falli
då olika lagar skulle innehålla omfattande identiskaarmars bestäm-
melser. I dessa fall kan det olämpligtsenare skrivarent inav attvara
varje enskild bestämmelse i två lagar, eftersom det kan innebära dels

merarbete vidett stort eventuella framtida ändringar i lagarna, dels en
risk för olika tolkningar skilda myndigheter.av
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Språkliga frågor9.2.2

bestämmelser-förenklingar och förtydligandenfleraföreslårVi av
förstå.läsa ochde skall bli lättareför attattna

lagförslag vivåraspråkliga utformningengäller den gördetNär av
bedönmingar.följande

avgiftslagstiftningen måstekomplicerade bestämmelserna ioftaDe
påkallatdetmöjligt. innebärså lättlästa Detta är attattgöras som

ochinnehålletså enkelt språkbrukmodernt ochanvända ett som
långaundvikaämnesområdet tillåter. Det bör strävanäven attvara en

fallI deparagrafer, stycken och meningar.svårgenomträngligaoch
ellernödvändigauppräkning,exempelvis vidmeningar, årlånga

börpunktuppställning. Punkternaanvändalämpliga bör numrerasman
detdem. räckerbehov hänvisa till Annarsfinnasdet kan attattavom

tankstreck.dem medmarkera
använda siglämpligtomfattande, detde fall lagarnaI är är att av

Därvidparagrafrubriker.mellanrubriker ochkapitelindelning,
logisktlag påfrågorna i respektive sätt.olikade ettavgränsas

översiktlig ochskall blidärigenomlagstiftningenFörhoppningen är att
bestämmelserhitta deskall enkeltför allmänhetendet även attatt vara

framtidavidKapitelindelning underlättareftersöks. ävensom
paragrafer.ytterligarei form tillägglagenförändringar avavav

nyckelordlämpligabörtill andra lagarhänvisningarallaI genom
bedömaläsaren lätt kanhandlar såhänvisningenvadantydas attom,

hänvisningtill vilkenden lagtextbehöver studera görs.hanom
såvältillämpligaavgiftsbestämmelserna skall mänEftersom vara

bestämmelserna påutformanaturligtdetkvinnor är ettattsom
anledningnågon sakligfinns därför inteDetkönsneutralt attsätt.

framstår detvissa falleller femininum. Ii maskulinumuttrycka sig
helt könsneutralamedonödigtemellertid textenatt tyngasom

denhanför denne ellerden i ställetformuleringar samtsom personen
alternativavgiftsskyldige.den Etti stället föravgiftsskyldiga personen

uttryck hankönsneutralagenomgående använda sigdåär att somav
Även iblanddockdettaeller hennehon, honom äreller ettosv.

enkla könsneutralade falluttrycka sig på. Iotympligt sätt att
brukasmaskulinum kunnainte kan användas, börformuleringar som

fysiskabeteckning för samtliga personer.gemensam
föriställetskalli allmänhet vadSlutligen bör göras vemsomanges

oftaobjektperspektiv föredrasnågot, dvs.skall göra ett oss.avsom
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9.3 En socialavgiftslagny

9.3.1 Grundläggande villkor för socialavgifteruttag av

Vi socialförsäkringsavgifteratt bör påanser ersättning förtas ut
arbete till sin skattepliktigär ochnatursom tillutgessom perso-

omfattas svensk arbetsbaserad socialförsäkring.ner som av Det
bör gälla inkomstenäven inte här i landet.om taxeras

Den i dag gällande huvudprincipen för socialavgifteruttag ärav att
alla skattepliktiga förvärvsinkomster till sin förmånsgrun-ärnatursom
dande, dvs. kan ligga till grund för beräkning bl.a. pensionsgrun-av
dande och sjukpenninggrundande inkomst enligt AFL, skall vara
föremål för avgifter. Flerauttag skäl talar för kopplingav att en
mellan försäkringstillhörighet och socialavgifter böruttag finnasav

iäven socialavgiftslag. Som exempel kanen ny nämnas deatt av
riksdagen riktlinjerna förantagna reformeringen ålderspensions-av

prop. 1993/94:250, bet.systemet 1993/94 SfU24, rskr. 1993/942284
förutsätter sådan koppling såvitt pensionerna. Vidareen tordeavser en
förväntad ökad rörlighet arbetskraft nationsgränsernaöver innebäraav

det blir vanligareatt bor och beskattasatt i landen person ett men
omfattas socialförsäkringsskyddet i Enligtav gemenskapsrät-ett annat.

det inte tillåtetär inomten EU och EESatt avgifter för någonta ut
inte försäkrad.är Det finns således anledningsom låta försäk-att

ringstillhörigheten avgörande förytterst avgifter skallvara tasom ut.
Vi har i huvudbetänkandet föreslagit dels vissa be-att gemensamma

stämmelser för socialförsäkringen skall samlas i socialförsäk-en ny
ringslag, SofL, dels socialförsäkringssystemetatt skall indelas i två
huvudgrenar, bosättningsbaserad och arbetsbaserad delen jfren
kapitel 7. De socialavgifter i dag finansierar främsttas sådanautsom
förmåner oftast ersättningar för inkomstförluster kan hänförassom- -
till den föreslagna arbetsbaserade delen försäkringen. Det framstårav
därför naturligt ersättning för arbete,att medförsom in-attsom
komsttagaren skall omfattas den arbetsbaserade delen socialför-av av
säkringen, också skall föremål för socialavgifter. Enligtuttagvara av
SofL kommer och arbetar i Sverige omfattas detvar en som att av
arbetsbaserade socialförsäkringsskyddet, bosättning ochoavsett
medborgarskap.

Överfört till socialavgiftslagstiftningen innebär det sagda attnyss
den grundläggande principen bör socialavgifter skallatt påvara tas ut
ersättning fysisk får för arbete i Sverige.som I enligheten person
härmed föreslås också såväl bestämmandetatt avgiftsskyldighetenav
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avgifterna skall ske med ledning denberäkningen normalt avavsom
för i Sverige.ersättning arbeteförsäkrades

uppstå påemellertid den situationenfall kanvissaI att en person
berättigad till svenskaexempelvis EG-rätten kommergrund att varaav

intesocialförsäkringsförmåner för arbetearbetsbaserade även som
socialförsäk-den svenskaSverige, dvs. omfattasutförs i personen av

Även i sådana fall börgrund enligt SofL.ringen änannan
detta i avsnitt 9.4.Vi återkommer tillsocialavgifter ut.tas

dag avgiftergrundläggande princip bör liksom iEn attvaraannan
skattepliktiga enligttill sinersättningarskall betalas ärnatursom

svensk lag.
taxering till statligförsäkradesnuvarande ordning skall denEnligt
inkomst på vilkenberäkning dentill grund förinkomstskatt läggas av

innebär i ochegenavgifter skall Dettasocialavgifter i form tas ut.av
med beskatt-identiskaavgiftsunderlagenför sig inte äratt

sådana inkomsterinnebär endastningsunderlaget. detDäremot att som
förläggas till grundtill statlig inkomstskatt kantaxeringeningår i

därvid behövabeloppet kanegenavgifter. taxeradeberäkning Detav
pensionsgrundandeiakttagande bestämmelsernamedjusteras omav

i AFL.sjukpenninggrundande inkomsteroch
grundläggandevår mening denskall enligttidigareSom nämnts

all ersättningsocialavgifter skallframdelesprincipen tas utattvara
iförsäkradskallmedför inkomsttagarenför arbete att varasom

egenavgifterlåtadärför inte möjligtSverige. Det är uttagetatt varaav
i Sverige.skall inkomsttaxerasden enskildeberoendehelt omav

administrativa skälbl.a.emellertid ochförsäkradeFlertalet taxeras av
tillnuvarande kopplingenbehålla dendärför lämpligtdetär att
pågenerellt skall kunnaegenavgifterinkomsttaxeringen. Om uttas

förmetoderförmånsgrundande, behövs därutöverinkomst attärsom
inte iinkomstenoch avgifteravgiftsunderlagfastställa när taxeras

fungerar ibehövs betalningsrutiner ävenSverige. Dessutom som
verkställasskall kunnaegenavgifter ävenfall.sådana För att uttag av

Sverige måsteiinkomsterna inteavgiftspliktigade ettnär taxeras
beträffande denocksågällerförfarande tillskapas. Dettasärskilt

förfarande fördettapensionsavgiften. Frågor rörandeallmänna att ta
i kapitel 16.behandlar vipensionsavgiftegenavgifter och allmänut
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9.3.2 Avgiftsskyldighet

Det bör tydligt inkomsttagares skattsedelatt på prelimi-anges en
skatt normaltnär är avgörande för socialavgifter skall betalasom

formi arbetsgivaravgifter eller egenavgifter.av

Enligt SAL gäller arbetsgivaravgifter skall betalasatt arbetsgivare.av
En orsakerna till lagen med tiden har blivitatt svårtillgängligav är att
det inte klart definieras arbetsgivare.är Detta framgår delvisvem som
endast indirekt bestämmelser i AFL hur vissa inkomstergenom om
skall klassificeras. I princip enligt SALär den arbetsgivare utgersom
ersättning vilken enligt AFL inkomst anställning.anses som av
Därigenom kan denäven ersättning utanförutger anställnings-som ett
förhållande t.ex. i uppdragsförhållandeett arbetsgivare enligtvara
SAL.

Egenavgifter skall enligt SAL betalas den har viss inkomstav som
förvärvsarbete anställningänannat enligt AFL. Detta innebärav att

det främst egenföretagareär berörs, vissaäven anställda kansom men
på grund bl.a. bestämmelserna i AFL komma få betalaav att egenav-
gifter. Det finns alltså lagteknisk bindning mellan SAL och AFL,en

avgiftslagstiftningengör svårgenomtränglig.som
Den faktiska huvudregeln irent AFL, vilken emellertid framgår

endast indirekt lagtexten, ersättningär för arbete tillattav utgessom
någon har F-skattsedel skall inkomstutgöra för-som en anses annatav
värvsarbete. Den ersättningen skall därvidtar enligtemotsom
bestämmelser i SAL normalt betala egenavgifter. Detta innebär i sin

den ersättning för arbetetur att tillutger harsom en person som en
A-skattsedel eller saknar skattsedel nonnalt skall betala arbetsgi-som
varavgifter, eftersom sådan ersättning regel inkomstutgörsom av
anställning enligt AFL.

I skattebetalningslagen 1997:483, SBL huvudregelnär på
motsvarande preliminärsätt skatt skall betalasatt den utgerav som
ersättning för arbete är harmottagaren A-om en person som en
skattsedel eller saknar skattsedel, självsom mottagarenmen av om
han har F-skattsedel. Det finns alltså i dag indirekt kopplingen en
mellan avgiftsskyldigheten och skyldigheten betala preliminär skatt.att

Denna koppling bör enligt vår mening framgå tydligare i socialav-
giftslagstiftningen. Det bör nämligen direkt socialavgiftslag gåav en

utläsa i vilka fall socialavgifter skallatt betalas och det skall skeom
i form arbetsgivaravgifter eller egenavgifter, pâ motsvarandeav sätt

gäller för betalning preliminär skatt enligt SBL. Det avgörandesom av
för socialavgifter alls skall betalas skall enligt förslagvårtom attvara

får skattepliktig ersättning för arbete i Sverige. Valeten person av
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vilket slags avgifter, arbetsgivaravgifter eller egenavgifter, skallsom
betalas skall normalt utifrån inkomsttagarensgöras skattsedel på
preliminär skatt.

Vi återkommer i kapitel 10 till utformningen reglernaav om av-
giftsskyldigheten.

9.3.3 Avgiftsunderlag

Vi dagens koppling mellan avgiftsskyldighet ochattanser av-
giftsunderlag bör behållas. För socialavgifter i form av egenav-
gifter föreslår vi underlag för samtliga delavgifter.ett gemensamt

Enligt SAL gäller huvudregel underlaget för beräkningattsom av
arbetsgivaravgifter vad arbetsgivarenutgörs åretunderav summan av
har lön i eller ersättning för utfört arbeteutgett som pengar annan

För egenavgifter finns två underlag, för pensions-uttag ettm.m. av
anknutna avgifter och för övriga avgifter. Grunderna för beräkningett

dessa båda underlag inkomst förvärvsarbeteär änannatav av
anställning enligt kap.11 AFL pensionsgrundande inkomst respek-
tive sjukpenninggrundande3 kap. AFL inkomst.

I SAL finns koppling mellan avgiftsskyldighet ochen av-
giftsunderlag, såtillvida utbetalning viss ersättning föran-att, om av
leder avgiftsskyldighet uppstår, så skall denna ersättning normaltatt
ingå i avgiftsunderlaget. Såväl bestämmelserna avgiftsskyldighetom

bestämmelserna avgiftsunderlag emellertid mycketärsom om
invecklade, inte minst grund de frekventa hänvisningarna tillav

vilketAFL, upphov till tillärnpningsproblem.ger
Vissa grundläggande principer i dag gäller enligt SAL börsom

emellertid gälla fortsättningsvis, eftersomäven anledning till inteannat
har framkommit. Till grund för beräkning socialavgifterna börav
därför läggas ersättning för arbete tillrättmottagarensom ger
arbetsbaserade socialförsäkringsförmåner enligt SofL, dvs. ersättning
för arbete i Sverige jfr avsnitt 9.3.1. Avgiftsunderlagen kommer
därmed i princip sådan ersättning för arbeteutgörasatt av som
medfört skyldighet betala socialavgifter har uppkommit.att att

samtliga arbetsgivaravgifterFör finns idet dag ett gemensamt
underlag, medan det tidigare måste bestämmas två olikanämntssom
underlag för beräkning egenavgifterna. Anledningen till detta är attav

inkomstbegreppen förvärvsarbete inte har innebördannatav samma
i kap. i kap.3 11 AFL. Skillnaderna mellan inkomstbegreppensom

emellertid så liten praktisk betydelse det knappastär attnumera av
motiverar de tillämpningssvårigheter följer två formelltattsom av
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olika underlag måste bestämmas. Vi föreslår därför det skall finnasatt
underlag för samtligaett ävengemensamt egenavgifter.

Vi återkommer till utformningen bestämmelsernaav om av-
giftsunderlagen i kapitel ll.

9.4 Socialförsäkringsavgifter i internationella
förhållanden

Vi det behövs uttryckliga och tydligaatt bestämmelseranser om
socialförsäkringsavgifter i internationella förhållanden, såväl inom
EU och EES vid bilaterala överenskommelser socialsom om
trygghet.

Sveriges anslutning till EES och medlemskap i EU densamtsenare
alltmer långtgående internationaliseringen i allmänhet innebär detatt
har uppstått frågor hur avgifter för finansiering den svenskaom av
socialförsäkringen skall då andra länder berörs. Särskilttas ut
tillämpningen förordning EEG 1408/71, Sverigesävenav nr men
avtal social trygghet med andra har medfört vissa problemstater,om
i fråga avgifterna. En genomgång dessa problemom noggrann av
finns i kapitel

Vi har tidigare föreslagit utgångspunkten för socialav-att uttag av
gifter bör omfattas den arbetsbaserade socialför-attvara en person av
säkringen enligt SofL. Det innebär avgifter i princip alltid skallatt tas

på ersättning för arbete i Sverige. Den regeln kanut sägas utgöra en
anpassning till vad gäller enligt förordning 1408/71, enligt vilkensom
huvudregeln medborgare iär medlemsland skall omfattasatt etten av
lagstiftningen social trygghet vara försäkrad i det medlemslandom
där han arbetar anställd eller egenföretagare. Förordningensom ger
också enbart det landet socialförsäkringsavgifter,rätt att ta ut men
förutsätter de villkorennämnare för sådanaatt avgifteruttag av
regleras det nationella planet.

Förordning 1408/71 medför emellertid bl.a. svensk lagstiftningatt
social trygghet i vissa fall skall tillämpas arbetarom en person som

i medlemsland. När det gäller s.k. utsändningett annat anställdaav
från Sverige räknas arbetet under utsändningen i allmänhet arbetesom
i Sverige, enligt SofL,även arbetet kan längst år.antas ettom vara
Längre utsändningstider kan emellertid godtas enligt förordning
1408/71. Det sig vidarerör samtidigt har arbete iom personer som
både Sverige och det andra medlemslandet. Det nämligen enligtär
lagvalsreglerna i förordning 1408/71 huvudprincip ochatten en

skall omfattad lagstiftningen i endast land.samma person vara ettav
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socialförsäkringsavgifter bör enligt vår mening i sambandtas ut
kan tillmed allt arbete svenska socialförsäkringsförmåner,rättsom ge

i fall då det fråga arbete i utlandet. dagdvs. I saknas dockäräven om
lagstöd i intern svensk för avgifter ersättning förofta rätt att ut

länder. möjliggöri andra Inte heller den föreslagnaarbete av oss
socialavgiftslagstiftningenhuvudregeln i socialavgifter kan påatt uttas

ersättning för arbete i något land Sverige jfr avsnitt 9.3.1.änannat
Även omvända förhållandet kan uppstå, nämligendet att en person

ihan arbetar Sverige skall omfattas endast lagstiftningenatttrots av
i medlemsland. I dessa fall kan socialförsäkringsavgifterett annat

gällande svensk lag i princip på ersättning för arbetetenligt itas ut
skulle komma för socialavgifterSverige. Detsamma gälla enligt deatt

huvudprincipema i socialavgiftslagstiftningen.föreslagna S0fL och
emellertid inte tillåtet påenligt EG-rätten, grund förord-Detta är av

och lagstiftning måste därför hannoniserasning 1408/71, svensk med
denna.

förhållanden uppstå i relationen till länderLiknande kan även
och EES på grund bilaterala överenskommelserutanför EU av om

trygghet. Exempelvis kan arbetar i konven-social etten person som
omfattad socialförsäkring, det i dagtionsland svensk utan attvara av

för Sverige socialförsäkringsavgifter på denfinns möjligheter att ta ut
uppbärs i det landet. dessa fall gäller det främstersättning Isom

pensionsavgift och vissa egenavgifter. Naturligtvis kan detallmän även
avgifter denförhållandet uppstå. Sverige får då inte påomvända ta ut

för föranlederersättning uppbärs arbete här i landet. Arbetetsom
socialförsäkring.inte heller några kostnader för svensk

komplette-Vi föreslår således det i socialavgiftslag införsatt en ny
förrande enligt vilka socialavgifter skallbestämmelser äventas ut

den utför arbetet omfattas svensk social-utomlandsarbete om som av
överenskommelserpå grund gemenskapsrätt eller medförsäkring av
inte för arbete iAvgifter skall å andra sidanandra tas utstater.

socialför-den utför arbetet inte omfattas svenskSverige om som av
överenskommelser medsäkring på grund gemenskapsrätt ellerav

Bestämmelser med motsvarande innebörd föreslås infördaandra stater.
pensionsavgift.i 1994:1744 allmänlagenäven om

genomgång dessaVi återkommer i kapitel 12 med närmareen av
avgiftsfrågor.internationella

i samband medde problem uppstårKaraktären uttag avsomav
förhållanden föranledersocialförsäkringsavgifter i internationella att

förfarandebestärmnelser reglervissa fall krävs särskildadet i om
socialavgifterunderlaget för iVid bestämmandeuppbörd m.m.. av

enskildes taxering till statligegenavgifter skall i dag denform av
till för beräkning hans inkomstinkomstskatt läggas grund avav

också medför allmän pensionsavgift bestämsarbete. Underlaget
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utgångspunkt i inkomster för vilka den enskilde skattskyldigär enligt
kommunalskattelagen 1928:370. Således kan dessa avgifter med stöd

dagens bestämmelser inte på inkomster inte skalltas utav taxerassom
i Sverige, pâ grund bosättning utomlands.t.ex. Vi föreslår därförav
kompletterande bestämmelser bl.a. preliminärt avgiftsuttag redanom
under inkomståret medan den försäkrade vistas i Sverige.

En redogörelse för de särskilda förfarandebestämmelser behövssom
för kunna avgifter i alla de avsedda fallen finnsatt ita ut kapitel 16.
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Skyldigheten10 betala socialavgifteratt

Inledning10.1

§ lagenEnligt 1 kap. 1 1981:691 socialavgifter SAL tasom
socialavgifter i dag för finansieringen den allmänna försäkringenut av

vissa andra socialaoch ändamål. huvudprincip bakomEn lagstiftning-
alla skattepliktiga förvärvsinkomster förmânsgrun-är äratten som

inom för socialförsäkringen,dande dvs. kan ligga till förgrundramen
beräkning bl.a. pensionsgrundande sjukpenninggrundandeochav

enligt lageninkomst 1962:381 allmän försäkring AFL, skallom
föremål för socialavgifter jfr 1989/90: 100 370uttagvara av prop. s.

ff..
Bestämmelserna i SAL bl.a. på grund den starka bindningenär av

till reglerna försäkring i svårtillgängliga kapitel 2. IAFL seom
praktiken arbetsgivaravgifter i dag på förvärvsinkomstertas ut av
arbete i Sverige eller på svenskt handelsfartyg. saknar betydelseDet

det svensk eller utländsk arbetsgivare betalarär utom en en som
ersättningen. heller har det någon betydelse i vilket land arbetsta-Inte

medborgare eller han bosatt. Arbetsgivaravgifter iär ärgaren var
tilläggspensionsavgift vid arbete utomlands,form äventas utav om

svensk och ellerarbetsgivaren arbetstagaren svensk medborgareär är
Även främstbosatt i Sverige. egenavgifter på förvärvsinkomstertas ut

arbete i Sverige, dessa avgifter kan i vissa fall föräventas utmenav
ovillkorligt för egenavgifter skall kunnaarbete utomlands. Ett krav att

dock den ersättningen försäkrad enligtär äratttas ut tar emotsom
dvs. svensk medborgare eller bosatt i Sverige. UtländskaAFL, är

handelsfartyg för tilläggspensionsjömän på svenskt försäkradeär även
inte bosatta i Sverige. krav förde Ytterligareär ett att egenav-om

gifter skall kunna på viss förvärvsinkomst inkomstenärtas ut att
till statlig inkomstskatt i Sverige.taxeras
grundläggande principen förslag till socialav-Den bakom det ny

enlighetgiftslag NSAL vi lägger fram i detta betänkande iärsom -
socialavgiftermed våra allmänna överväganden i avsnitt 9.3.1 att-

på ersättning fysisk får för arbete i Sverige.skall tas ut som en person
Definitionen arbete i Sverige föreslås densamma i NSAL somav vara

förslag socialförsäkringslag lades fram i vårti det till SofL som
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huvudbetänkande se kapitel 7. Härigenom markeras sambandet
mellan socialförsäkringsförmåner och socialavgifter. I detta kapitel

vikommer ingående redogöra för bestämmelsernaatt mer om
skyldigheten betala arbetsgivaravgifter eller egenavgifter. Redo-att
visningen begränsad till gälla de fall då avgiftsskyldighetenär att
uppstår grund uppbär ersättning för arbeteattav en person som
omfattas svensk socialförsäkring enligt SofL. Vi har i kapitletav om
gällande avsnitt 2.2.2 ingående redogjort för de bestämmelserrätt

i dag gäller för skyldighet betala arbetsgivaravgifter ochattsom
egenavgifter enligt SAL. följandeI de avsnitten lämnas därför endast

kort sammanfattning dessa regler.en av
följd dagensEn socialavgiftslagstiftning vi redovisat iär,av som

avsnittkapitel 8 och 9.4, det i vissa fall saknas möjlighetatt att ta ut
socialavgifter på förvärvsinkomster skall läggas till förgrundsom
socialförsäkringsförrnåner i Sverige. Detta gäller när en person
omfattas den svenska socialförsäkringen endast med tillämpningav av
gemenskapsrätt fri rörlighet för inom EU eller ellerEESom personer

överenskommelse mellan Sverige och ellerstat ettav en en annan
internationellt Frågor rörande avgiftsuttag i internationellaorgan.

behandlas i kapitelförhållanden 12 och 16.

Arbetsgivaravgifter10.2

Arbetsgivarbegreppet10.2.1

Förslag: Med begreppet arbetsgivare skall vid tillämpning av
den enligt bestämmelserna i den lagen skyldigNSAL ärsomavses

betala arbetsgivaravgifter.att

skall arbetsgivaravgifter betalas arbetsgivare. lagenEnligt SAL lav
någonemellertid varken någon definition begreppet ellerfinns av

bestämmelse klart utpekar arbetsgivare. Av kopp-ärsom vem som
utläsas med arbetsgivarelingen till AFL kan dock den huvudregeln att

ersättning inkomstden skattepliktig utgörutger som avavses som
anställning för vid beräkning sjukpenninggrundandemottagaren av

inskränkningpensionsgrundande inkomst. Någon egentligeller av
fall finns dock inte iarbetsgivare till endast dessabegreppet att avse

skallalltså inte egentligt krav för någonSAL. Det är attett anses vara
förenligt ersättning arbetearbetsgivare SAL, denatt tar emotsom

eller försäkrad enligt AFL.den anställde uppdragstagaren är
arbetsgivareförhållandet frågan enligt SALDet äratt om vem som

civilrättsliga begreppet,fullt knyter till det motsvarandeinte utanut an
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beroende hur utbetald ersättning klassificeras enligt AFL,i ärstort av
medför svårigheter det skall skyldig betalanär äravgöras attvem som
arbetsgivaravgifter. Det främst gränsdragningen mellan arbets-är när

respektive egenavgifter skall betalas medförgivaravgifter som
svårigheter. kunna arbetsgivaravgifter och inteFör avgöra näratt -

skall betalas någonegenavgifter dvs. arbetsgivare enligtnär är-
tillämparemåste normalt vilka ersättningarSAL, utröna somen

och dessa vid beräkning sjukpenning-betalas ut mottagarensom av
och pensionsgrundande inkomst enligt skallgrundande AFL anses

bestämmelserinkomst anställning eller inte. Dessa i AFLutgöra av
ersättning ifå till konsekvens den civilrättsligtkan att utger ettsom

arbetsgivareanställningsförhållande inte skall enligt SAL,anses som
anlitar arbetskraft i vad civilrättsligtmedan den är ett rentsom som

uppdragsförhållande kan arbetsgivare.attvara anse som
tillfredsställande.nuvarande ordningen inte För kommaDen är att

med problemen bör det klart framgå i vilka falltillrätta NSALav
arbetsgivaravgifter skall Viskall betalas och betala dem. harvem som

olika lösningar på frågan hur arbetsgivarbegreppet skallövervägt om
lösning vi vid kandefinieras. Den har sägas rentstannat vara

Arbetsgivare helt enkelt den kallaspragmatisk. enligt NSAL bör som
ersättning för vilken han enligt bestämmelserna därombetalar ärut

alltsåbetala arbetsgivaravgifter. arbetsgivare harskyldig Begreppetatt
ingen självständig betydelse, används i ställeti sammanhangdetta utan

skyldiga betalabegrepp för dem ärett gemensamt attsomsom
undviks i dag kan uppstå påavgifterna. Härigenom de problem som

tveksamhet i fråga innebörden det allmännagrund meraav om av
arbetsgivare.begreppet

skattepliktig ersättning i Sverige10.2.2 för arbete

krav för avgiftsskyldighet skallFörslag: Ett grundläggande att
till fysisk betalar skatte-uppstå skall någon utattvara personen

för i Sverige.pliktig ersättning arbete

Allmänt

i arbetsgivaravgifter skallgrundläggande princip SALEn är tas utatt
i Sverige. framgårpå skattepliktig ersättning för arbete Detta av

förförstnämnda bl.a. underlagetkap. och 5 §§. I lagrum2 3 attanges
åretavgifterna vad arbetsgivaren underberäkning år summan avav

ersättning för utfört arbetelön i ellerhar utgett pengarsom annan
inte pension eller andramed anledning tjänsten dockeller eljest av
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skattepliktiga förmåner. Det därvid underförståttär lön ochatt annan
ersättning för arbete skattepliktigär enligt kommunalskattelagen
1928:370, KL.

framgårAv 5 § härefter i fråga samtliga avgifteratt utomom
tilläggspensionsavgiften skall vid bestämmande avgiftsunderlagetav
bortses från ersättning till arbetstagare inte varit försäkrade enligtsom
lagen 1976:380 arbetsskadeförsäkring. Försäkrad enligt denom
lagen den förvärvsarbetarär i verksamhet i Sverige. Bestäm-som
melsen begränsar alltså avgiftsuttaget till arbete i Sverige. Tilläggs-
pensionsavgiften däremot på ersättningäven förtas arbeteut utom-
lands, arbetsgivaren svenskär arbetstagaren svenskom samt är
medborgare eller bosatt i Sverige.

Principen arbetsgivaravgifter skallatt på skattepliktigtas ut
ersättning för arbete i Sverige vi skall behållas. Denna principanser
kan indelas i grundläggande rekvisit, vilka samtligatre skall vara
uppfyllda för arbetsgivaravgifter skall kunnaatt nämligentas ut, att
det skall fråga skattepliktig ersättning, ersättning förvara om:
arbete och arbete i Sverige.

skattepliktig ersättning

vissFör ersättning skall läggas tillatt grund för avgiftsuttag bör som
tidigare framdelesnämnts krävasäven ersättningen skattepliktig.äratt
Med skattepliktig ersättningen enligt KL skallattavses tas upp som
intäkt vid taxeringen till kommunal inkomstskatt. krävsDet däremot
inte den ersättningen skattskyldig iatt Sverige.tar är Detemotsom
avgörande skall i stället ersättningen skulle ha tagitsattvara upp som
intäkt, inkomsttagaren hade i Sverige. Detta innebärtaxeratsom att
utbetalning lön, i princip skattepliktig enligtär KL, tillav som en

bosatt utomlandsär och därför inte i Sverigeperson som taxerassom
kan medföra skyldighet för arbetsgivaren betala arbetsgivaravgifteratt
på ersättningen. Lönen är skattepliktig i denattm.a.o. anse som
mening i NSAL.som avses

Ersättning för arbete

Ett ytterligare krav för avgiftsskyldighet skall uppstå föreslåsatt
liksom idag ersättningen utbetalas för arbete, iatt anställ-vara t.ex. ett
ningsförhällande eller enligt uppdragsavtal. Detta innebär såledesett

ersättning i form helt ideellt skadestånd o.d. inteatt kan föranledaav
avgiftsskyldighet, eftersom den inte har anknytning till arbetsinsats.en
Att ersättningen skall utbetalas för arbete innebär också denatt som
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eller produkt inte kanköper bli skyldig betala arbetsgivar-atten vara
avgifter för ersättning i form erlagd betalning för ellerav varan
produkten, dvs. köpeskillingen. I "blandade" fall där någon betalar en

både för och för arbete, kan skyldighet betalaattperson en vara
arbetsgivaravgifter uppkomma för den del ersättningenav som avser
arbetet inte för den del materialet. Detta gällermen som avser
exempelvis ersättning till snickare utfört visst arbete ochen som som

stått försjälv materialet.
Vad skall ersättning för arbete, det gällerutgöra närsom anses

frågan det föreligger skyldighet någonför betala arbetsgivarav-attom
gifter, i NSAL i särskilt lagrum. Där enligt förebildnämnsettanges
i SAL lön i kontant ersättning för arbete, förmånerpengar, annan som

på grund arbete och med anledningutges annat utges ettav som av
arbetsavtal. Vidare omfattas enligtgarantibelopp lönegarantilagen och
ersättning försäkringskassa vid tvist sjuklön.utgessom av en om
Slutligen föreslås med ersättning för arbete likställs ersättningatt som

i samband med viss utbildning eller verksamhet. Dessautges annan
ersättningar behandlasolika i avsnitt 11.2 i författnings-även samt

till 2 kap.kommentaren 5 och 6 §§ NSAL.

Arbete i Sverige

grundläggande krav för avgiftsskyldighet skallSom uppstå enligtatt
föreslås gälla, med bortseende från internationellaNSAL de fall som

vi gå igenom i kapitel det fråga ikommer 12, arbeteäratt att om
SofL.Sverige enligt Det detta krav den enligt vårär genom som

nödvändiga kopplingenmening mellan socialförsäkringstillhörighet och
avgiftsskyldighet markeras jfr avsnitt 9.3.1. Enligt SofL skall en

försäkrad för arbetsbaserade förmåner i Sverige hannärperson vara
utför här i landet.arbete För kopplingen skall helt klar ochatt vara

i realiteten skall bli faktisktför det så avgifter ochnär,att att tas ut
någon försäkradendast i Sverige, hänvisas till den definitionnär, är

arbete i Sverige i SofL. Vad detta innebär harbegreppet finnsav som
redovisat ivi kapitel Här kan kort med arbetenärmare nämnas att

i Sverige främst förvärvsarbete i verksamhet här i landet.avses
arbete sjöman på svenskt handelsfartygDessutom anses som som

i Sverige. utomlands utförsarbete Detsamma gäller arbete som av en
utsänd arbetsgivare i år.arbetstagare svensk högstär ettsom av en

statsanställda gäller obegränsad utsändningstid.För en
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10.2.3 Bestämmelserna avgiftsskyldighetom

Förslag: NSALI uttryckligen arbetsgivaravgifter enligtattanges
huvudregeln skall betalas den för arbete i Sverige utgerav som
skattepliktig ersättning till fysisk saknar skattsedelen person som
på preliminär skatt eller har A-skattsedel ellersom en en
åberopad F-skattsedel med villkor enligt 4 kap. 9 § skattebetal-
ningslagen 1997:483. vissaI särskilt angivna fall skall dock
socialavgifter alltid betalas i form arbetsgivaravgifter, oavsettav
betalningsmottagarens skattsedelsinnehav.

Från huvudregeln undantag förgörs vissa angivna fall då i
stället egenavgifter skall erläggas, betalningsmottagarentrots att

sitt skattsedelsinnehav uppfyller de krav igenom som anges
huvudregeln.

Huvudregel

Vid genomgång gällande regler på socialavgiftsområdet kan deten av
konstateras vad slutligt arbetsgivaravgifteravgör skallatt som om
betalas i samtliga fall vad inkomsttagarennästan är har för skattsedel
på preliminär skatt. Arbetsgivaravgifter skall nämligen, tidigaresom

nonnalt betalasnämnts, den ersättning förutgerav mot-som som
skall räknas inkomst anställning vid beräkningtagaren som av av

sjukpenninggrundande eller pensionsgrundande inkomst enligt AFL.
3 kap. ochAv 2 2 §§ 11 kap. och2 3 nämnda lag framgårsamta

bl.a. huvudregeln skattepliktigär ersättning för arbeteatt att som
uppbärs fysisk har F-skattsedel inkomstutgörav en person som en av

förvärvsarbete anställning vid bestämmandeän sjukpenning-annat av
grundande och pensionsgrundande inkomst. Detsamma gäller den som
har F-skattsedel förenad med särskilt villkor enligt 4 kap. 9 §en
skattebetalningslagen 1997:483, SBL dvs. skattsedeln fåratt-
åberopas endast i innehavarens näringsverksamhet han skriftligtom-
åberopar F-skattsedeln i arbetsförhållandet. dessa bådaI fall, som
återges i 3 kap. 2 § AFL, skall enligt bestämmelser i SAL dena som

ersättningen betala egenavgifter.tar emot
En outtalad följd de nämnda bestämmelserna i AFL blir attav

ersättningen i övriga arbetsförhållanden normalt skall utgöraanses
inkomst anställning, dvs. antingen betalningsmottagaren harnärav en
A-skattsedel eller F-skattsedel villkorad på angivetär sätten som ovan

inte åberopad eller han helt saknar skattsedelnär preliminärmen
skatt. likasåDen outtalade huvudregeln enligt SAL då arbets-är att
givaravgifter skall betalas.
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Sammanfattningsvis innebär bestämmelserna i SAL och AFL att
huvudregel arbetsgivaravgifter skall betalas dendagens är att av som

i Sverige skattepliktig ersättning till fysiskför arbete utger en person
A-skattsedel eller åberopad F-skattsedel med villkorhar en ensom

SBL eller saknar skattsedel på preliminär skatt.enligt 4 kap. 9 § som
utgångspunkt vid den lagtekniska SAL har, iVår översynen av

friståendemed direktiven, varit lagen från AFL. Somenlighet göraatt
föreslår vi därför det direkt i NSAL skallnaturligt attett steg anges

måste utläsas hänvisningar till AFL. Huvudre-i dagvad som genom
skyldighet betala arbetsgivaravgifter har därför utformatsgeln attom

med den angivna huvudregeln enligt bestämmelsernai enlighet nyss
Vi dock beaktat den vanligaste situationeni och AFL. harSAL att

grund bestämmelser i SBL, torde bli betalnings-framdeles, attav
någon preliminär skatt. Uppräk-inte har skattsedelmottagaren

därför med det fallet.i aktuella lagrummet inledsningen det

Undantag och särbestämmelser

samtliga fall då ersättningredovisade huvudregeln omfattarDen ovan
F-skattsedelSverige inte harför arbete i tillutges enen person som

fall skall i§ de allra flesta sådanavillkor enligt 4 kap. 9 SBL. Iutan
finns emellertid.arbetsgivaravgifter också betalas. Några undantagdag

har F-i avsnitt harTidigare detta nämnts att, som enom en person
arbetsförhål-skattsedeln ivillkor skriftligt åberoparskattsedel med

gäller i fall där denbetala egenavgifter. Detsammaså skall hanlandet,
frånersättning för arbetetillsammans medersättning utges, annansom

understigakommautbetalare, under inkomståret kan antas attsamma
dödsbofysisk ellerutbetalaren10 000 kr och är ett samtpersonen

bedrivenutbetalareutbetalas inte utgift ivad utgör en avsom
betalningsmot-fallet saknarnäringsverksamhet. I det sistnämnda

Härtill kommer ytterligareskattsedelsinnehav helt betydelse.tagarens
grundläggandedeegenavgifter alltid skall betalasnågra fall då atttrots

uppfyllda.arbetsgivaravgifterskyldighet betalakraven för äratt
NSAL iuttryckligen reglerade ifall föreslås bliSamtliga dessa nu

Viegenavgifter skall betalas.bestämmelsernasamband med närom
medegenavgifter,de aktuella bestämmelsernahänvisar således till om

fallen.huvudregeln inte gäller i deangivande attav
alltidnågra särfall i vilka dethuvudregeln föreslåsVid sidan av

aldrig bli frågadet kanarbetsgivaravgifter, dvs.skall erläggas om
gäller liksomegenavgifter.för betala Dettaskyldighet mottagaren att

Konstnärsnänmden,ochfrån Sveriges författarfondbidragi dag
forskar-semesterkassautbetalassemesterersättning samtsom av

det sistnämndaCurie-stipendium,EU Mariestipendium utgessom av
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utbetalaren fysiskär bosatt i Sverige ellerom svensken person en
juridisk I NSAL i dessa fall tydligare arbetsgivar-person. anges att
avgifter skall betalas.

10.3 Egenavgifter

10. 1 Begreppet egenföretagare

Förslag: I NSAL används begreppet egenföretagare benäm-som
ning på den enligt bestämmelserna i lagen skyldigärsom att
betala egenavgifter.

I SAL saknas egentlig benämning på de skall betalapersoner som
egenavgifter, motsvarande arbetsgivare för de skall betala arbets-som
givaravgifter. Vem avgiftsskyldigär definieras huvudsakligen isom

kap.l 2§ SAL den försäkrad enligtär AFL och harsom som
inkomst förvärvsarbete i 3 kap.annat 2 eller 2 § ellerav som avses a

kap.ll 3 § nämnda lag. När hänvisning i SAL tillgörs personer som
har betala egenavgifter används därefteratt genomgående begreppen

försäkrad eller den försäkrade.en
Till skillnad vad gäller i SAL bör det framdeles intemot finnassom

något direkt samband mellan bestämmelserna avgifter och bestäm-om
melserna sjukpenninggrundande och pensionsgrundande inkomstom
i AFL. Avgiftsbestämmelsema föreslås i stället ha sin grund i reglerna

försäkrad förär arbetsbaserade förmåner enligt vårtom vem som
huvudbetänkande, dvs. enligt SofL. Den lagen emellertidär över-en
gripande lag vissa villkor för förmåner enligtsom anger gemensamma

flertal lagar och för bosättningsbaseradeett även fönnåner. Det är
därför inte lämpligt i NSAL använda begreppet försäkrad.att Av
lagtekniska skäl det dockär önskvärt ha enhetligt begrepp föratt ett
de skall betala egenavgifter.personer som

Det flertalet harstora betala egenavgifter ärattpersoner som egna
företagare, det förekommeräven anställda, bl.a. grundattom av
s.k. omvända likställighetsavtal, själva skall betala egenavgifter. Vi

därför begreppet egenföretagare, inteatt helt egentligt,änanser om
det bästa alternativetär till enhetligt begrepp. Begreppet egenföreta-

används således i NSAL beteckning på den hargare som en som
inkomst arbete för vilken han enligt bestämmelserna däromav är
skyldig betala egenavgifter. Det kanatt begreppetnämnas att
arbetsgivare i dag används i SAL och föreslås fortsatt i NSALanvänt
jfr avsnitt 10.2.l benämning dem skall betala arbets-som som
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givaravgifter, sådana avgifter betalas vissaäventrots att av upp-
dragsgivare.

Avslutningsvis påpekaskan vi har byta benäm-övervägtatt att ut
egenavgifterningen egenföretagaravgifter, vilket föreslogs imot

departementspromemorian Ds 1995:55 Utvidgad avgiftsskyldighet
vad ålderspension, Av bl.a. det skälet begreppetattavser m.m.
egenavgifter väl inarbetat har vi dock inte funnit detta lämpligt.är
Härtill kommer det förhållandet begreppet allmänna egenavgifteratt
slopades den januari 1998, egenavgifterl då dessa ersattes av en
allmän pensionsavgift. Risken för begreppsförvirring har därmed i

avseende minskat.detta

skattepliktig10.3.2 ersättning inkomst iför eller arbeteav
Sverige

Förslag: grundläggande för avgiftsskyldighetEtt krav skallatt
uppstå fysisk ersättning för eller eljestär att tar emoten person
har inkomst arbete i Sverige.av

Allmänt

enligt egenavgifterSom huvudregel SAL kan gälla skallsägas att tas
på skattepliktig inkomst arbete i Sverige. kap.I 1 2 § sägsut attav

egenavgifter skall betalas den försäkrad enligt och harAFLärav som
förvärvsarbeteinkomst i 3 kap. 2 eller 2 § ellerannatav avsessom a

kap. 3 § AFL. Av bestämmelserna i kap. framgår i vissa11 ll AFL
fall direkt och i vissa fall indirekt det skall fråga skat-att vara om

förmåner.tepliktiga inkomster eller Enligt 3 kap. 2 och 2 §§a samma
lag skall endast skattepliktig ersättning i läggas till grund förpengar
beräkning sjukpenninggrundande inkomst. emellertidI SALav anges

med förvärvsarbeteinkomst enligt 3 kap. 2 eller 2 §att annatav a
likställasAFL skall andra skattepliktiga förmåner än pengar.

förvärvsarbeteInkomst enligt omfattar i huvudsakAFLannatav
näringsverksamhet här i landet i vilken den försäkradeinkomst av

i icke oväsentlig omfattning näringsverksamhet.arbetat aktiv Det
alltså fråga i Sverige. vissa fallskall arbete i verksamhet Ivara om

egenavgifter betalas utförts utomlands.skall dock för arbeteäven som
Även enligt bör huvudprincipen egenavgifterNSAL attatt vara

skattepliktig för eller inkomst arbete iskall ersättningtas ut av
vilka samtliga skallSverige. princip kan indelas i rekvisit,Denna tre

för egenavgifter nämligen detuppfyllda skall kunnaatt tas ut, attvara
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skall fråga skattepliktig ersättning eller inkomst, 2. ersätt-vara om:
ning för eller inkomst arbete och arbete i Sverige.av

frågaI förstadet och det tredje rekvisitet hänvisas till vadom som
i avsnitt 10.2.2. Tilläggas bör dock detsagts däratt resonemang som

förs avseende skattepliktig ersättning har tillämpning på skat-även
tepliktig inkomst.

Ersättning för eller inkomst arbeteav

Den ersättning anställd får från sin arbetsgivare detsom en avser
arbete han utför. En egenföretagare kan däremot fåsägassom
ersättning eller betalning två olika skäl. Liksom för anställda kanav
ersättning för utfört arbete, dvs. egenföretagare kanutges få betalten
för utförda tjänster. Detta gäller exempelvis för snickare utfören som
byggnadsarbete eller för datakonsult utför programeringsarbe-en som

egenföretagareEn kan härutöver få betalt förte. produkt, dvs. viden
försäljning I det sistnämnda fallet kan köparen inteav varor. anses

ersättning för något arbete, han betalar förutge produkten jfrutan
avsnitt 102.2.

Liksom i fråga arbetsgivaravgifter skall det för uttagom av egenav-
gifter krävas det i någon form sig ersättningrör haratt om som
samband med arbetsinsats. Egenföretagaren utför tjänster kanen som

få ersättning förnänmts utfört arbete, dvs. ersättningensom anses
arbetet sådant, medan försäljare kannärmast sägas,avser som en

den ersättning han får för produkt, uppbära inkomstgenom en en av
arbete. företagareEn kan också få ersättning för arbete rentsom
fysiskt har utförts anställda medhjälpare. Det väsentliga ärav att
egenföretagaren åtminstone någon form arbete hareget gettgenom av
upphov till inkomsten. Begreppet inkomst i princip den bok-avser
föringsmässiga nettoinkomsten näringsverksamhet.av en

Vi har valt i NSAL inte definiera vadnärmare skallatt som anses
ersättning för arbeteutgöra respektive inkomst arbete vid tillämp-av

ning bestämmelserna egenavgifter. frågaI arbetsgivarav-av om om
gifter se avsnitt 10.2.2 har detta gjorts för det inte i dessaatt
massärenden skall uppstå oklarheter i fråga avgiftsplikten för olikaom
ersättningar i eller i anledning anställnings- ellerutges ettsom av
uppdragsförhållande. Motsvarande problem intekan förväntas uppstå
i fråga inkomster uppbärs egenföretagare, eftersom detom som av
normalt inkomsttaxeringen blirär avgörande. Däremot markerassom

med ersättning för eller inkomst arbete likställs andra skatteplik-att av
tiga förmåner än ersättning i samband med visssamt utgespengar som
utbildning eller verksamhet.annan
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avgiftsskyldighetBestämmelserna103.3 om

egenavgifter enligtuttryckligenNSALFörslag: I attanges
förersättningskall betalas denhuvudregeln emottarsomav

förenadF-skattsedelnF-skattsedel. Omhan har ärarbete enom
1997:483skattebetalningslagenenligt 4 kap. 9 §villkormed

skrift-skattsedeln åberopasendastegenavgifter betalasskall om
fall skall dock enligtangivnaarbetsförhållandet. l vissailigen

egenavgifter,betalas i formsocialavgifter alltidreglertydliga av
skattsedelsinnehav.betalningsmottagarensoavsett

Huvudregel

för skyldighethuvudregelnföreslagnagenomgången denVid attav
i dagl0.2.3 denarbetsgivaravgifter avsnittsebetala attangavs

indirekt kanegenavgifter skall betalasförhuvudregelngällande när
skattepliktignämligen2 a§ AFL. Där3 kap.utläsas sägs attav

F-harfysiskarbete uppbärsersättning för person som enav ensom
bestämmandeförvärvsarbete vidinkomstskattsedel utgör annat avav

pensionsgrundande inkomst. Detsammasjukpenninggrundande och
enligtsärskilt villkorförenad medF-skattsedelhargäller den ensom

i innehava-endastfår åberopasskattsedelnSBL dvs.kap. 9 §4 att-
F-skattsedeln iskriftligt åberoparhannäringsverksamhet omrens -

hänvisningargrundbåda fall skall,dessaarbetsförhållandet. I av
i AFL, denbestämmelsernatill de aktuella§ SALib1.a. kap. 21 som

i börHuvudregeln NSALegenavgifter.ersättningen betalatar emot
enligtgällermed vadi enlighetutformasdärför sammantagetsom

frågaskalldetdet uttryckliga tilläggetmedoch AFL,SAL att vara om
i Sverige.arbete

framgårSALi AFL och ävenbestämmelsernaåtergivnadeAv ovan
för arbete,ersättningdenegenavgifter skall betalas när utgesatt som
utbetalare,frånersättning för arbetemedtillsammans sammaannan

kr ochunderstiga 10 000kommainkomståret kanunder attantas
utbetalasvaddödsboellerfysiskutbetalaren är samtett sompersonen

näringsverksamhet. Ibedrivenutbetalarenutgift iinte utgör en av
heltskattsedelsinnehavbetalningsmottagarensalltsåfall saknardetta

kap.återgiven, 3bestämmelsendärlagrum i AFL ärbetydelse. Det
nämndaså denutformadlagtekniska skälemellertid2 attär er-ava

förvärvsarbeteinkomst mot-sättningen trots attutgörasägs annatav
enligtmed villkorF-skattsedelellerA-skattsedelhartagaren enen

ersättningenpreliminär skatt. Attskattsedel påsaknarellerkap. 9 §4
F-skattsedelharför denförvärvsarbeteinkomstutgör annat ensomav

börhuvudregel. I NSALredan lagrurmnetsframgårvillkorutan av
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undantagsbestämmelsen ha materiella innehåll. Den börsamma
emellertid förenklas på så sätt uppräkningen olikaatt typerav av
skattsedelsinnehav slopas och den direkt handlaratt mera om
avgiftsskyldigheten.

Särbestämmelser

Vid sidan de återgivna huvudreglerna finns i AFL särreglerav ovan
för vissa situationer, i vilka ersättning utbetalas för arbete skallsom

inkomstutgöra förvärvsarbete vid beräkninganses annatav av
sjukpenninggrundande och pensionsgrundande inkomst vadoavsett
betalningsmottagaren har för skattsedel. Detta gäller bl.a. ersättning

för arbete handelsbolagutges till delägare i bolaget.ettsom av en
Motsvarande gäller i fråga ersättning från europeisk ekonomiskom en
intressegruppering till delägare i grupperingen.en

Som inkomst förvärvsarbete enligt aktuella bestämmelserannatav
i AFL räknas ersättning frånäven arbetsgivare bosattären som
utomlands eller utländsk juridiskär arbetsgivaren ochen person, om
arbetstagaren har träffat överenskommelse ersättningen skallattom
hänföras till sådan inkomst omvänt likställighetsavtal. Detsamma
gäller ersättning skattepliktig inkomstutgör tjänst enligt KLsom av
och anställningsförhållande förelegat,utan utbetalasatt fysisksom, av

bosatt utomlands eller utländsk juridiskperson person.
Innebörden dessa bestämmelser, nämligen betalningsmot-av att

skall betala egenavgifter, bör återgestagaren direkt i NSAL.mera
Detsamma gäller den bestämmelse i AFL forskarstipen-attsom anger
dium EU Marie Curie-stipendium skallutges utgörasom av anses
inkomst förvärvsarbete, utbetalaren inteannat fysiskärav om en

bosatt i Sverige eller svensk juridiskperson en person.
Vissa egenföretagare har inkomster inte ersättning förutgörssom av

arbete, nämligen de har inkomster från försäljning ochsom av varor
Ävenprodukter. för sådana inkomster skall egenavgifter betalas jfr

avsnitt 10.3.2. Vidare skall egenavgifter i dag betalas den vidav som
skönstaxering åsätts inkomst tjänst, någon arbetsgivareutan att ärav
känd. I de sistnämnda fallen kan arbetsgivaravgifter nämligen inte tas

just på grund någon egentlig arbetsgivareut, inte känd.att Denärav
uppburit ersättningen får då själv för inbetalningensom svara av

socialavgifterna. För täcka in de nämnda fallen bör i NSALatt nu
införas "uppsamlande" bestämmelse innebörd egenavgifteren attav
skall betalas denäven har inkomst arbete sådanänav som annan av

tidigare inämnts detta avsnitt, dock under förutsättningsom att
inkomsten inte ersättning förutgörs arbete för vilken någonav annan

skyldig betalaär arbetsgivaravgifter enligt bestämmelsernaatt därom.
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Undantag

Från bestämmelserna egenavgifter skall betalasnär finns vissaom
undantag. gällerDet de fall då det enligt avsnitt 10.2.3 aldrig kan bli
fråga arbetsgivaravgifter, nämligenän ersättning i formannatom av
bidrag från Sveriges författarfond och Konstnärsnärrmden, semesterer-
sättning utbetalas semesterkassa forskarstipendiumsamtsom av som

EU Marie Curie-stipendium, det sistnämnda utbetalarenutges av om
fysisk bosatt i Sverigeär eller svensk juridisken person en person.

Dessa regler föreslås i NSAL införda i samband med bestämmelserna
arbetsgivaravgifter, och vi därför det tillräckligtärattom anser nu

med hänvisning till dessa bestämmelser.en
Härutöver undantas enligt SAL vissa helt från avgiftsskyl-personer

dighet under vissa särskilda omständigheter. Detta gäller dent.ex. som
året innan fyllthar 65 år och den under året har uppburit helsom
ålderspension. Därutöver undantas avgiftsunderlagpersoner vars
understiger 000 kr.l En särskild bestämmelse gäller undantag endast
från skyldigheten betala andra avgifter tilläggspensionsavgiften,änatt
nämligen i fråga för någon del året har uppburitom personer som av

förtidspension.hel Dessa alltså skyldiga betala endastär attpersoner
tilläggspensionsavgift. I detta betänkande förslâs inga materiella
förändringar i dessa avseenden NSAL. Den lagtekniskagenom
utformningen reglerna förenklas dock, så det lättare gåratt attav
direkt utläsa undantagen tillämpliga.när är
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socialavgifterUnderlaget för11

Inledning11.1

socialavgifterrespektive kap. § lagen 1981:6912 kap. § 3 1I 1 om
anges arbetsgivaravgifter respektive egenavgifter skallSAL att

avgiftsunderlag. I lagenefter viss angivenbetalas ettprocentsats av
avgiftsskyldigheten,ochkoppling mellan detta avgiftsunderlagfinns en
till någon för arbeteutbetalning viss ersättningsåpå sätt att en avom

arbetsgivaravgifter, så skallutbetalaren skall betalaföranleder att
exempel kannormalt också ingå i avgiftsunderlaget. Somersättningen

medföranställningsförhållandeutbetalning lön inämnas ettatt enav
vilka skallarbetsgivaravgifter,för arbetsgivaren betalaskyldighet att

denefter viss underlagberäknas utgörsprocentsats ett avsomav
utbetalda lönen.

redovisade grundernaanledning ändra deñmis ingenDet att nyss
avgifterna ikommerförfarande finns i dag. Såledesi det ävensom

med ledningsocialavgiftslag beräknastill NSALvårt förslag attny
vi redovisat vårakapitel lO harsärskilt avgiftsunderlag. Iettav

betalaskyldigskallbestämmelserförslag till attvarom vem som
avgifterna skallinnefattar frågansocialavgifter. Detta även tas utom

kommeregenavgifter. Somarbetsgivaravgifter elleri form attav
avgörandebestämmelserföljande avsnitt dessaframgå ävenär avav

principiella kopp-avgifterna skall beräknas. Denför hurbetydelse
kommeravgiftsunderlaget i SALavgiftsskyldighet ochmellanlingen

återfinnas i NSAL.alltså ävenatt
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1 1 Arbetsgivaravgifter

Förslag: Underlaget för beräkning arbetsgivaravgifterna skallav
liksom i dag utgöras ersättning arbetsgivarenav summan av som
har betalat för arbete. En grundläggande förutsättningut detär att

fråga sådanär ersättning enligt bestämmelsernaom som om av-
giftsskyldighet föranleder arbetsgivaravgifter skall betalas.att

Enligt 2 kap. 3 § SAL gäller huvudregel underlaget förattsom
beräkning arbetsgivaravgifterna är vad arbetsgivareav summan av en
under året har lön i ellerutgett ersättning för utförtsom pengar annan
arbete eller eljest med anledning tjänsten dock inte pension ellerav
andra skattepliktiga förmåner. Avgiftsunderlaget alltsåär inte
individualiserat på så det bestämssätt avgiftsunderlag föratt varjeett
anställd, det vad arbetsgivarenär totalt harutan i ersättning tillutgett
samtliga anställda och i vissa fall andra,även uppdragstagaret.ex.

grunden förutgör underlaget.som
Vi föreslår i detta avseende inga materiella ändringar villmen

anföra följande. Före år 1991 krävdes för skyldighet betalaatt att
arbetsgivaravgifter på utbetald ersättning skulle föreligga, deten att
förelåg direkt arbetsgivar/arbetstagarförhållandeett mellan utgivaren
och ersättningen. I samband med 1990 årsmottagaren skattereformav
genomfördes med giltighet fr.0.m. den januari1 1991 vissa ändringar
i AFL 3 kap. 2 § och SAL l kap. 2 § och 2 kap. 3 § innebarsom

utvidgat arbetsgivarbegrepp. Det innebarett bl.a. utbetalareatt en av
skattepliktig ersättning för utfört arbete blev skyldig betalaatt
arbetsgivaravgifter i de falläven arbetstagaren inte hade utfört arbetet
direkt för utbetalarens räkning jfr l989/90:110 374 ff.prop. s.

Enligt 3 kap. 2 § andra stycket AFL i dess nuvarande lydelse anges
"ersättning i eller andraatt skattepliktiga förmåner för utförtpengar

arbete i form pension räknasän inkomst anställning,annan som av
inteäven anställd hos denärmottagaren ersätt-om utgersom

ningen". Av 1 kap. §2 andra stycket SAL framgår vid tillämp-att
ningen den lagen utbetalareäven sådan ersättning sägsav en av som
i 3 kap. 2 § andra stycket AFL skall arbetsgivare, dvs.anses som
utbetalaren skyldig betalaär arbetsgivaravgifteratt sättsamma som

arbetsgivare i traditionell bemärkelse. Att den nämndaen typen av
ersättningar skall ingå i underlaget för arbetsgivaravgifter framgår av
2 kap. 3 § SAL.

Vad klargjordes i samband med skattereformen såledessom attvar
det, för skyldighet betala arbetsgivaravgifteratt skall föreligga,att inte
krävs något anställningsförhållande föreliggeratt mellan utbetalaren
och ersättningen. Det krävsmottagaren emellertid fortfarandeav att
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fråga ersättningdet betalas för utfört arbete. Däriär utom en som
finns visst för tolkning. Ytterst ankommer det naturligtvisutrymmeett
på domstol utbetald ersättning skall ha sådantavgöraatt om en anses

med förvärvsarbetesamband skyldighet betalamottagarens att att
ersättningenarbetsgivaravgifter föreligger.

Lagstiftaren har emellertid funnit anledning för vissaatt typer av
ersättningar det aktuella slaget uttrycklig reglering i SAL.göraav en

i kap.Sålunda har 2 3 § SAL gjorts klart bidrag frånatt utgessom
författarfondSveriges och Konstnärsnärnnden skall ingå i underlaget

arbetsgivaravgifter.för Detsamma gäller i fråga garantibeloppom
enligt lönegarantilagen. Omvänt i kap. förstahar 2 4 § stycket SAL

s.k. undantagskatalogen sociala förmånerden bl.a. vissa och
ersättningar sjukpenning uttryckligen undantagits frånm.m.
avgiftsunderlaget p. 19. Undantag har där gjorts för fleraäven typer

frånersättningar s.k. avtalsförsäkringar 13.p.av
vår uppfattning det inte möjligt i lagstiftningEnligt utstakaär att

mellan å sidan ersättningar skallnågon exakt hagräns ena som anses
förvärvsarbete ingå isådant samband med de skall underlaget föratt

arbetsgivaravgifter och, å andra sidan, ersättningar inte har sådantsom
med andra ord nödvändigt lämna visstsamband. Det är att ett

för domstolsprövning i denna fråga jfr bet. l995/96:SflJ2utrymme
ff. Vi har därför utformat reglerna i NSAL så med23 ersätt-atts.

skall lön eller ersättning i förning för arbete avses annan pengar
fönnåner på grund arbete ellerarbete, utges annat utgessom av som

vi från överförtanledning arbetsavtal. Därutöver har SALmed ettav
förtydligandena garantibelopp enligtnämnda rörandede ovan

lönegarantilagen, etc.
under vårt arbete frågan ytterligare förtyd-Vi har övervägt om

ersättningar bör gäller bl.a.liganden rörande vissa Detgöras.typer av
försäkringsbolag för utebliven arbetsinkomst medersättning från

försäkringsav-olycksfall på fritiden, i de fall dåanledning ettt.ex.av
arbetsgivaren.ingåtts mellan försäkringsbolaget och Vidaretalet har

arbetsgivare i händelse obestånddet bankgarantiergäller som en av
fullanställda huvudsakligen chefsposition för säkratecknar för i att--

Huruvida sådanalöner eller avgångsvederlag. allabetalning derasav
för arbete ochi dag skall ersättningersättningar utgöraanses

skyldighet för betala arbetsgivarav-grunda utbetalarendärigenom att
iersättningen oklart. uttryckligt ställningstagande dessagifter på Ettär

lagtekniskemellertid överväganden inte barakräverfrågor är avsom
avgiftsskyldighet skulle påverkai fråga hur eventuellnatur, t.ex. om

försäk-försäkringsbolag och banker tecknaberedvilligheten hos att
premiesättningen på dessa.garantier angivet slagringar och samtav

övervägandevåra direktiv för sådanainteVi att utrymmegeranser
frågor. Frågorna fårfram några direkta förslag i dessainteoch lägger
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tills vidare lösas i den praktiska rättstillämpningen. Vi återkommer
dock i kapitel 19 till frågan eventuell fortsatt utredning rörande deom
angivna ersättningarnas i avgiftshänseende.status

Även vi inte förslår några generella materiella förändringarom när
det gäller underlaget för arbetsgivaravgifter finns det anledning att
försöka förenkla utformningen bestämmelserna i SAL dettaav om
underlag. I kap.1 2 § SAL räknas fallantal där,ett ävenupp ettom
anställningsförhållande inte föreligger, utbetalaren viss ersättningav
skall arbetsgivare, dvs. skyldig betala arbetsgivarav-anses vara att
gifter. Detta gäller främst ersättning enligt 3 kap. 2 § andrasom
stycket lagen 1962:381 allmän försäkring AFL skallom anses

inkomstutgöra anställning, i vissa fall med ersättningt.ex.av över-
stigande 10 000 kr i uppdragsförhållandeutges uppdragstaga-närsom

har A-skattsedel. Vidare i det nämndasägs lagrummetren ien SAL
kostnadsersättning inte enligtatt 8 kap. 19 eller 20§ SBLsom

undantas vid beräkning skatteavdrag skall likställas med inkomstav av
anställning enligt 3 kap. 2 § AFL.

2 kap.I 3 § SAL underlagetsägs för beräkningatt arbets-av
givaravgifterna, förutom lön består ersättning förm.m., av annan
utfört arbete i 3 kap. 2 § andra stycket AFL. Vidaresom avses anges
bl.a. med lön skall likställas kostnadsersättningatt inte enligtsom
8 kap. 19 eller 20 § SBL undantas vid beräkning skatteavdrag.av
Samma slag ersättningar såledesomnämns uttryckligen i såvälav
bestämmelserna avgiftsskyldighet bestämmelsernaom som om
avgiftsunderlag, dock inte uttryckt på exakt Detta innebärsätt.samma

det finns risk för missuppfattningar iatt fråga nyansskillnadert.ex.om
i formuleringar. Tillämpningen försvåras de inveckladeäven av
hänvisningarna till olika lagrum i AFL.

Avgiftslagstiftningen bör enligt vår mening i stället utformas på så
det isätt antal paragraferatt tydligt vilkaett olika typeranges av

ersättningar föranleder avgiftsskyldighet. Den nuvarandesom
principen ersättningar medför avgiftsskyldighetatt normalt ocksåsom
skall ingå i avgiftsunderlaget bör behållas. framstårDet därför som
både naturligt och lämpligt utforma huvudregeln i NSALatt så att
underlag för beräkning avgifterna skall sådan ersättningav vara som

i de aktuella paragraferna avgiftsskyldighet och arbets-avses om som
givaren har Genom detutgett. ersättningarnaäratt att utgörange som
underlaget, markeras det frågaär bruttoberäkning,att dvs.om en
avgifterna beräknas på de ersättningar och inte påutges mottagar-som

nettoinkomster.nas
Från avgiftsunderlaget föreslås i NSAL undantag för antal olikaett

ersättningar olika skäl aldrig skall ingå i underlaget desom av trots att
till sin sådana deär enligt bestämmelsernanatur däromatt kan ge
upphov till avgiftsskyldighet. Som exempel på sådana ersättningar kan
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fyllt åringång har 65vid åretstill arbetstagarelön samtnämnas som
föräldrapenning.sjukpenning och Bortsettförmåner,socialavissa t.ex.

inte längre skallersättningarföreslår vissavifrån attatt vara
vissavidetta i avsnitt 13 smärregörmerundantagna samt attom

oförändradundantagkatalogföreslås dennaändringar,lagtekniska av
lagstiftning.gäller enligt dagensvadjämfört med som

ingåinte skallvissa ersättningarenligt SALgäller i dagVidare att
ide skall medräknastilläggspensionsavgiften, medanförunderlageti

Å i några fallandra sidan skallövriga avgifter.förunderlaget
beräkning alla avgiftervidersättningför vissundantag göras utomav

påhänför sigundantagtilläggspensionsavgiften. Samtliga dessa ett
förhållanden,internationellasituationer medtill t.ex.eller sättannat

föreslårNSALviutomlands. Eftersomutförsarbetet attatt genom
förskall grundenSverige,SofL arbete i utgöraiarbetsbegreppet
detVispelat sin roll.dessa bestämmelserharavgiftsuttag, ut anser

samtliga arbets-underlag förenhetligthalämpligtdessutom att ett
för olikaavgiftsunderlaget deNågra skillnader igivaravgifter.

förekomma.förslag inte längreenligt vårtskall såledesdelavgifterna

Egenavgifter11.3

avgiftsunderlaget11.3.1 Allmänt om

liksomegenavgifterna skallför beräkningUnderlagetFörslag: av
elleregenföretagarenarbeteinkomstidag utgöras somavav

grundläg-haft.egenavgifter har Enskall betalanågon somannan
sådanfrågaiförutsättning inkomsten utgörsgande är att av

bestämmelsernaenligtinkomstersättning eller av-omsom
skall betalas.egenavgifterföranledergiftsskyldighet att

pensions-beräkninggrunden för§ SALkap. 4Enligt 3 utgörs av
tilläggspensionsavgift ochfolkpensionsavgift,egenavgifteranknutna

kap.enligt 11förvärvsarbeteinkomstdelpensionsavgift annatav av
egenavgifternaövrigadeberäkningGrunden för§3 AFL. av

arbetsmarknadsavgiftarbetsskadeavgift ochsjukförsäkringsavgift,
och §§kap. 2 2enligt 3förvärvsarbeteinkomstutgörs annat aavav

arbetsgivaravgiftergäller för ärvadskillnadTilllag. mot somsamma
harochVarindividualiserat.egenavgifterna attförunderlaget somen

utgångspunkt i vadmeddessaskall beräknaegenavgifterbetala m.a.0.
anställningförvärvsarbeteinkomst änhaft för avde själva har annat

under året.
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Vi föreslår inga egentliga ändringar isak, lagtexten allmäntärmen
i behov förenkling. Liksom fallet i frågaärav arbetsgivaravgifterom

föregåendese avsnitt så förklaras i 1 kap. 2 § SAL vilka ersättningar
eller inkomster föranleder skyldighet betalasom egenavgifter.att
Egenavgifter skall enligt denna bestämmelse betalas den ärav som
försäkrad enligt AFL och har inkomst förvärvsarbete enligtannatav
3 kap. 2 eller 2 a§ eller 11 kap. 3 § nämnda lag. Som framgår
inledningsvis i detta avsnitt så räknas dessa lagrum i AFL återigen upp
i bestämmelserna i SAL beräkning avgiftsunderlagen. Grund-om av
principen enligt SAL, inkomster föranlederatt uppkomstensom av
avgiftsskyldighet också skall ingå i avgiftsunderlaget, bör gälla även
fortsättningsvis.

Eftersom NSAL uppbyggdär så det i antal paragraferatt klartett
vilka ersättningar ochtyper inkomsteranges föranlederav som

avgiftsskyldighet, så vi det motiverat liksom i frågaanser att om
arbetsgivaravgifterna helt enkelt hänvisa till dessa bestämmelser.
Grundbestämmelsen i NSAL föreslås därför underlag förattvara
beräkning egenavgifter sådan inkomstär arbeteav i deav som avses
paragrafer reglerar avgiftsskyldigheten. Genom detsom detsägsatt att

inkomstenär arbete skall ingå i underlaget, markerasav detsom att
i fråga egenavgifter skall ske nettoberäkning. Detom alltså inteären
den utbetalda ersättningen i princip föranleder avgiftsskyldighetsom-

skall ingå i underlaget, den inkomst eftersom kostnadsavdragutan-
har det utfördamottagaren arbetet.som av

Som vi kommer redovisa inärmareatt nästa avsnitt, bör det finnas
underlag för samtligaett egenavgifter.gemensamt Alla delavgifterna

skall alltså i grunden beräknas på och underlag. Liksomett årsamma
fallet i fråga underlaget för arbetsgivaravgifter skall dockom enligt
NSAL vissa undantag vid bestämmandegöras detta underlag. Detav
gäller bl.a. inkomst passiv näringsverksamhet vissa socialaav samt
förmåner, sjukpenning och föräldrapenning.t.ex. Dessa undantag är
i princip utformade så inga materiella förändringaratt skall uppstå i
förhållande till vad gäller i dag, vissa smärre ändringarsom görsmen
dock se författningskommentaren. Främst det sigrör alltså om
lagtekniska ändringar och förenklingar bestämmelserna.av
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avgiftsunderlagl1.3.2 Ett gemensamt

beräkningunderlag förskall finnasFörslag: Det gemensamtett av
egenavgifter.samtliga

Allmänt

egenavgifter i dagfördetnämndes inledningsvis1l.3.1avsnittI att
för pensionsanknut-olika avgiftsunderlag. Dettvåberäknasskall ena

förvärvsarbetegrund i sådan inkomst änsinavgifter har annatavna
kap. AFL,inkomst enligt 11pensionsgrundandeanställning utgörsom

sådan inkomstutgår frånavgifterför övrigaandramedan det av
sjukpenninggrundandeanställningförvärvsarbete utgöränannat som

lag.enligt kap.3inkomst samma
såtillvidaför sig naturlig,i ochtvå underlagFörekomsten är attav

beräknas endastpensionsförmåner skallfinansieraskallavgifter som
förmåner. Förför sådanaligger till grundinkomst att ensom

detdockmotiverad, krävsskallunderlag allsmed tvåordning attvara
dvs.inkomstbegreppen,mellan de bäggesaklig skillnadnågonfinns
AFLoch 2enligt 3 kap. 2förvärvsarbeteinkomst annat aatt av

enligt kap.förvärvsarbete 11inkomstinte detsamma annatär avsom
nämligenförsvårartvå underlagFörekomstenlag.3 § avsamma

skillnaderEventuellasocialavgiftslagstiftningen.tillämpningen av
praktisktintevidaredärförbörinkomstbegreppenmellan vara

anledningfinns såledesDetmotiveras.kunna attförsumbara för att
respektiveenligt 3 kap.inkomstbegreppenvadanalyseranärmare

i praktiken.för betydelsekan haoch vad dettainnebär11 AFLkap.

AFLrespektive 11 kap.enligt 3 kap.inkomstbegreppenolikaDe

skillnaderfinns någrafaktisktdetlättalldelesinte utrönaDet är att om
ochinveckladedenberoendemycketinkomstbegreppen,mellan

iparagrafernaaktuelladeuppbyggnadenolikartadesinsemellan av
AFL.

anställninginkomst ärhuvudregel2 §3 kap.I att avsomanges
enskild tjänstellerallmänanställd iarbete såsomförinkomst eget

inkomstförvärvsarbete utgörsinkomstmedan annat annanavav
utvidgades.k.stycket deti andrautvidgningsregelgrund. Genom en

ocksåskallanställninginkomsttillarbetsgivarbegreppet att avanges
någotföreliggerdet inteför utfört arbeteersättninghänföras även om

allbestämmelse kommer nästandennaanställningsförhållande. Genom
inkomst anställning.innefattas i begreppetinkomst att av
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Någon definitionnärmare vad inkomstär för-av som annatav
värvsarbete inte. Till del får detta utläsasstorges motsatsvis, genom

konstateraratt det inte frågaatt är inkomstman anställning.om av
Om läser endast 3 kap. 2 § så återstår inkomstman för-som annatav
värvsarbete, pâ grund utvidgningsregeln, i endast inkomstav stort sett

försäljning i självständigt bedriven verksamhet.av I 3 kap. 2 § finnsa
emellertid bestämmelser situationer där vissa inkomsterupptarsom
uttryckligen skall inkomstutgöra förvärvsarbete.anses Iannatav
tredje och fjärde styckena nämnda paragraf regleras betydelsen av
betalningsmottagarens skattsedelsinnehav. I 3 kap. 2 § attanges
inkomst enligt 2 § skall inkomstsom utgöraa anses annatav
förvärvsarbete inte skall räknas inkomst anställning,som av oavsett
vad gäller enligt huvudregeln och utvidgningsregeln.som Det alltsåär
i praktiken skattsedelsinnehavet heltnästan till vilkenavgörsom
inkomsttyp viss inkomst skall hänföras.

Kapitel 11 i AFL annorlundaär uppbyggt. I 11 kap. 2 § återfinns
bestämmelser viss inkomstnär skall inkomstom utgöraanses av
anställning, medan det i 3 § uttryckligen vilka inkomsteranges som

inkomstutgör förvärvsarbete. Här detannat alltsåär synbarligenav
lättare vad i grundenatt inkomstär förvärvsarbete.se som annatav
På grund det i 3 § deatt uppräknade inkomsternaattav skallanges

inkomstutgöra förvärvsarbete endastanses annat de inteav är attom
inkomst anställning enligt 2 så försvinnerse som emellertidav

klarheten i uppdelningen mellan inkomsttypema. I kap.11 2 § sägs
nämligen såvitt frågaatt, är ersättning för utfört arbete, så gällerom
i tillämpliga delar 3 kap. 2 § andra stycket och 2 § tredje och fjärdea
styckena AFL. Härigenom skall alltså den ovannämnda utvidgnings-
regeln tillämpas. Detta medför de iäven 11 kap. 3 §att uppräknade
inkomsterna av bl.a. aktivän näringsverksamhetannat skulle kunna

inkomstutgöra anställning såvida frågaanses ersättningär förav om
utfört arbete. Detta torde dock inte ha någon praktisk betydelse,
eftersom bestämmelsernaäven i kap.3 2 § skall tillämpas. Det blira
alltså slutligen häräven sä det skattsedelsinnehavetäratt nästansom
helt inkomsten skallstyr hänföras.vart

Vid genomgång de olika bestämmelserna kan konstaterasen av att
det föreligger endast fåtal skillnader mellan inkomstbegreppen.ett Den
väsentligaste torde bedömningen näringsverksamhetvara av om
utomlands skall inkomstutgöra förvärvsarbete. Såanses annat ärav
i dag fallet vid beräkning sjukpenninggrundande inkomst inteav men
vid beräkning pensionsgrundande inkomst. Med tillämpningav av
dagens bestämmelser innebär detta det på sådan inkomst inteatt skall

pensionsanknutna egenavgiftertas ut väl övriga avgifter. Genommen
det krav på arbete i Sverige för till arbetsbaseraderätt förmåner som
föreslås i SofL, kommer näringsverksamhet utomlands framdeles inte
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skillnadDeninkomsten.sjukpenninggrundandei denmedräknasatt
svenskafrån denförsvinnadärmedalltsåkani dagfinnssom

lagstiftningen.
gällerAFLkap.kap. och 11mellan 3skillnadsynbarEn annan
finnsbehandlas detskallnäringsverksamhet närpassivhurfrågan om

omfattningoväsentligdock endastarbete t.ex.inslag egetett avav --
inslagmedfastighetförvaltningi formnäringsverksamhet av egenav
sådanfastighetsskötsel Inkomstetc..vissarbetevisst avegetav

tilläggspension,tillnäringsidkareninteberättigar i dagverksamhet
uttryckligt påkravfinnsAFLkap. 3 § atti 11det etteftersom

skalldäravinkomstenaktiv förskallnäringsverksamheten attvara
fönnånsgrundande.vara

skallpå detkravfinns inte§§ AFLoch2 2 att3 kap.I sammaa
aktuelltkrav iendaDetnäringsverksamhet.aktivfråga somomvara

för-skallinkomstenförenligt lagtextenställsavseende att vara
kanarbete. Detta sägasfrånden härrörmånsgrundande egetär att

fastighetsförvaltningeninkomstenmåni denfallet t.ex.avvara
etc..fastighetsskötselnarbetetdethärledas tillkanfaktiskt egna

enhetligtiutgångspunktmedtillämpasemellertidlär ettBestämmelsen
aktivochpassivmellanskillnadernadvs.verksamhetsbegrepp,
kap.i 11inte endastochgenerelltslår igenomnäringsverksamhet

Huruvida dettaåterfimis.regleringenuttryckligadendärAFL
inomsocialförsäkringen, ävenhelainomgälla t.ex.genomslag kan

emellertid tveksamt.1976:380,SFS ärarbetsskadeförsäkringen
aktivvadprinciper för ärursprungligaKommunalskattelagens som

ft lär1989/90:110 645näringsverksamhet prop.passivrespektive s.
AFL.ibestämmelsernatillämpningenvidavgörandealltså avvara
inte isåledesföreliggerinkornstbegreppenmellanskillnadNågon

i ställetskallnäringsverksamhetpassivinkomstoch förpraktiken, av
1990:659§ lagenenligt 2löneskattsärskildbetalasegenavgifterför

förvärvsinkomster.på vissalöneskattsärskildom
kvar ävenkommerochfinns i dag, attskillnadEn varasomsom

sjukpenninggrun-beräkningvidSofL, detinförandet ärefter att avav
förmånerskattepliktiga änandratillhänsyninteinkomstdande tas

AFL. Däremotmeningenförstastycket§ förstakap. 23pengar
beräkningvidförmåner, dvs. änsådanaingår avannat pengar,

intenämligenfinns§ AFLkap. 311inkomst. Ipensionsgrundande
emellertidfårFörhållandetbestämmelse.begränsandemotsvarande

stycketförsta4 §3 kap.i dag. Iavgiftshänseendeikonsekvensingen
denavgiftsunderlagetför ärgrundennämligen närSAL att,anges

förmånerskattepliktigaandraskallinkomsten,sjukpenninggrundande
förvärvsarbete. Genom attinkomstmedlikställas annatän avpengar

ochersättningarformervilkauttalaklartNSALframdeles i av
det intemarkerasamtidigtochavgiftsgrundande attinkomster årsom
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bara gäller ersättning i även andrautan skattepliktigapengar,
förmåner, uppnås situation i dag. Det kommersamma därför intesom

uppstå någraatt problem på grund denna skillnad mellan in-av
komstbegreppen.

Skillnaderna i inkomstbegreppen enligt 3 kap. respektive ll kap.
AFL är sammanfattningsvis inte sådan olika underlagart att behövsav
för de olika egenavgifterna. Tvärtom kommer, de materiellagenom
förändringar föreslås i SofL och följdändringarsom i andra lagar på
grund den lagen, de få faktiska skillnaderav finns i dagsom att
försvinna. Det saknas därför anledning i NSALatt använda flera
avgiftsunderlag. Vi föreslår således det införsatt ett gemensamt
underlag för samtligauttag egenavgifter.av
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förhål-internationellaSocialavgifter i12

landen

Inledning12.1

socialförsäkringsavgifter kanlagstiftningennuvarande svenskaDen om
förhål-nationellaefter svenskauppbyggdallmänt sägasrent vara

skall betaladå densituationersikte påden främstlanden, dvs. tar som
elleruppdragstagareegenföretagare,arbetsgivare,avgifter en- Äveni landet.härbosatti Sverige ochverksamanställd ävenär om-

begränsningbetydandemedför lagreglernañmis,undantag aven
inslag. Sominternationellamedavgifter i fallmöjligheterna att ta ut

begränsningardessakapitel 8 harprobleminventering ivårframgått av
landet.gällande här iblivitEG-rättentydliga sedansärskiltblivit

socialkapitel 3 för EG-rättenivår redogörelseframgåttSom omav
detområdet,konventioner på ärinnehållet i ingångnaförtrygghet och

vissregelverk rättdessagenomgående så att ta utstatatt ger en
skallsjälvdet dennasocialförsäkringsavgifter är stat sommen

avgifter. Villkorensådanavillkoren fördebestämma närmare uttag av
indirekt,direkt ellervarkendiskriminerande,verkafår dock inte mot

reglerna.internationelladeomfattasi andramedborgare stater avsom
förslagframdirektiv läggavårai enlighet medVi skall somnu --

i alla desocialförsäkringsavgifteri Sverigemöjligtdetgör ta utatt
social trygghetkonvention rättellersituationer då EG-rätten geromen

svenskregelverki dessasituationer då detidet, dvs. atttill anges
iockså förutsattsvilketdärtillVi skallskall tillämpas.lagstiftning -

avgiftermöjligtdetfram förslaglägga gördirektiven att ta utsom-
uppkom-socialförsäkringsskyddsvensktinternationella fall dåandrai

mer.
socialav-såvälinledningsviskapiteli dettaFramställningen avser

pensionsavgiftallmänegenavgifterarbetsgivaravgifter ochgifter som
12.4fram i avsnittvi läggerförslaglöneavgift. Deoch allmän som
våraredovisavaltVi harsocialavgifter.baraemellertid attavser

särskildalöneavgift i depensionsavgift och allmänallmänförslag om
och 15.14avgifterna kap.deavhandlarkapitel som
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12.2 Allmänna utgångspunkter

Förordning EEG 1408/71 gällandeutgör i Sverigerättnr numera
och har företräde framför avvikande nationell Det innebärrätt. bl.a.

den personkrets omfattasatt den svenska socialförsäkringensom av
har förändrats. Förordningens lagvalsregler innebär enligt huvudregeln

medborgare i medlemslandatt skallett omfattad lagstift-en vara av
ningen social trygghet försäkrad endast i det medlemslandom där
han eller hon har sysselsättning anställd eller egenföretagare.som
Från denna princip finns vissa undantag tillämpningenmen av
förordningen innebär under alla förhållanden besättningen endastatt
undantagsvis får betydelse för försäkringstillhörigheten. Det land som

skall försäkrad i behörigtären socialför-person ensamtvara att ta ut
säkringsavgifter på den försäkrades förvärvsinkomster.

I de konventioner social trygghet Sverige har ingått medom som
andra länder fimis inte några uttryckliga bestämmelser i vilketom av
de avtalsslutande länderna socialförsäkringsavgifter skall betalas. Det

emellertid följa konventionernas lagvalsregler. Enanses av av
konventionen omfattad skall, såsom det vanligen uttrycks,person vara
underkastad eller omfattad visst lands vanligen sysselsätt-ettav -
ningslandets lagstiftning sådana delar det sociala trygghets-om av-

omfattas konventionen.systemet Däri inkluderas inte barasom av
lagstiftning till förmånerrätt också lagstiftning skyldighetutanom om

betala socialförsäkringsavgifter.att
En grundläggande princip enligt nuvarande svensk lagstiftning kan

socialförsäkringsavgiftersågas skallatt på arbetevara tas ut som
utförs i Sverige. finnsDet emellertid på flera håll i lagstiftningen
också koppling till beskattningen. Dessa regler visserligen främstären
betingade administrativa skäl kopplingen till beskattningenav genom-
underlättas uppbörden avgifterna innebär faktisktav rentmen en-
betydande begränsning skyldigheten betala avgifter i Sverige.attav
Skyldigheten betala egenavgifter eller allmän pensionsavgiftatt på en
viss inkomst nämligen beroendeär inkomsten i Sverige,taxerasav om
dvs. på förvärvsinkomster inte beskattas alls eller beskattassom som
enligt lagen 1991:586 särskild inkomstskatt för utomlands bosattaom
SINK eller lagen 1991:591 särskild inkomstskatt för utomlandsom
bosatta artister m.fl. LSI kan enligt nuvarande lagstiftning inga
sådana avgifter En förutsättning för viss förvärvsinkomsttas ut. att en
skall i Sverige inkomsttagarentaxeras är skattskyldigatt är för
inkomsten enligt kommunalskattelagen 1928:370, vilket i sin tur som
regel förutsätter inkomsttagaren bosatt i Sverige.att är

Tillämpningen EG-rätten och de konventioner socialav av om
trygghet Sverige ingått också det förslag till socialförsäk-som men-
ringslag SofL vi lagt fram i vårt huvudbetänkande se avsnittsom
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inte skattskyldiga i Sverigemedför7.1 även äratt personer som-
omfattas den svenskahär regel skallarbetar avsommen som

Även beskattassocialförsäkringen. utomlands bosatta personer som
försäkrade i Sverige. utgångspunkteller LSI ofta Enenligt SINK är

avgifter möjligaförslag därför iföreliggandeför störstaär attnu
har inkomstför samtligaskall kunnautsträckning tas ut personer som

socialför-omfattade svenskförvärvsarbete och skallsom vara avav
grundas enbart svenskdenna tillhörighet rättsäkring, oavsett om

för-och i så fall hur, deninternationell Om,följereller rätt.av
skall betydelse. Det börbeskattas i Sverigevärvsarbetande utanvara

försäkringstillhörighet och avgiftsskyl-mellansåledes råda kongruens
avsnitt 9.3.1.överväganden ijfr våra allmännadighet

inte det administrativautgångspunkterna innebärangivnaDe attnu
taxeringen måsteavgifter ochmellansambandet överges.uttag av

socialförsäkringsavgifteruppbördenallt förtalarTvärtom att av
i de fall däruppbörden skattskall samordnas medfortfarande av

kompletterande reglermåste tillfaktiskt sker. Vadtaxering ärsom
intepå inkomstermöjligt avgifterdet ävengör att ta ut somsom

socialförsäkringsskydd i Sverigegrundari Sverigetaxeras men som
för inkomsttagaren.

isocialförsäkringsavgifter kanVilka12.3 tas ut

förhållandeninternationella

frågeställningInledning och12.3.1

1994:1744och i lagensocialavgifter SAL1981:691I lagen om
socialför-bestämmelserfinnspensionsavgift APLallmän attomom

Avgifternaangivna ändamål.vissasäkringsavgifter skall erläggas för
avgiftsun-särskilt bestämtvissa procenttalberäknas efterskall ett

enligtbetala egenavgifterskallochArbetsgivarederlag. sompersoner
1994:1920enligt lagenlöneavgiftockså betala allmänskallSAL om

löneavgift.allmän
socialförsäkringsavgifter och allmänfall skallflertaletdetI stora

nationell Detendast svenskbeaktande rätt.löneavgift beräknas med av
Sverigearbete iavgifter på inkomsterdåsigrör uttag somavavom

samtidigt harinteochhär i landetboruppbärs somsomav en person
vi ienlighet med vadland.i något Iarbeteinkomster sagtannatav

i Sverige iocksåemellertidbör avgifterföregående avsnitt tas ut en
och dåsocialförsäkringslagstiftning skall tillämpasfall då svenskrad

anknytningformfinns någonanknytning till Sverige,det, utöver av
utomlandsbosattinkomsttagarenland. T.ex. kantill annatett vara
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eller kan den inkomst skall avgiftsbeläggas ha uppburits försom
arbete utomlands.

Den fråga uppkommer och skall behandlas i det följandesom som-
det i dessa "internationellaår fall" finns några hinderom mot att ta-

samtliga avgifter enligt SAL, APLut eller lagen allmän löneavgift.om
En näraliggande fråga, också skall behandlas här, i vad månärsom
avgifter kan på inkomst arbete itas Sverigeut i fall då denav som
uppbär inkomsten enligt EG-rätten eller någon konvention skall höra
under lands lagstiftning.ett annat

12.3.2 Skyldigheten betala socialförsäkringsavgifteratt enligt
EG-rätten

Vilka avgifter omfattas förordning 1408/71av

Vår bedömning: Till tillämpningsområdet för förordning EEG
1408/71 hör samtliga avgifter enligt lagen 1981:691nr om

socialavgifter delpensionsavgiften, arbetarskyddsavgiftenutom och
lönegarantiavgiften. Till förordningens tillämpningsområde hör
också pensionsavgiften enligt lagen 1994:1744 allmänom
pensionsavgift. Däremot faller den allmänna löneavgiften enligt
lagen 1994:1920 allmän löneavgift utanför förordningensom
tillämpningsområde.

Vi har i kapitel 3 lämnat redogörelse för delar innehållet ien av
förordning EEG 1408/71. Som konstaterats där bestäm-nr avser
melserna i förordningen inte bara erhålla ellerrätt tjäna inatt rätten
till förmåner också sikte på den enskildesutan tar och hans arbetsgiva-

skyldigheter betala socialförsäkringsavgifter.att Sådanares avgifter
skall oberoende den anställdes eller egenföretagarens bosätt-av-
ningsort och arbetsgivaren bor eller företagetoavsett har sittvar säte

erläggas bara i den lagstiftning denstat anställde eller egenföre-vars-
omfattas somtagaren regel sysselsättningslandet. I mål 102/76av

Perenboom konstaterade EG-domstolen det skulle stridaatt mot
bestämmelserna i förordning 1408/71 arbetstagare medom en
tillämpning flera olika nationella lagstiftningar skulle skyldigav vara

betala avgifter i flera olikaatt länder för inkomst. Domstolensamma
uttalade därför i det aktuella fallet i förordningen13 hindraratt art.
bosättningsstaten från avgifter på ersättning föratt arbeteta ut i ett

land lagstiftning denannat förvärvsarbetande omfattasvars av.
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Det bör emellertid uppmärksammas förordning 1408/71 inteatt
gäller i fråga social trygghet i alla avseenden beträffande iutanom

4 särskilt angivna social trygghet. Dessaart. ärgrenar av
förmåner vid sjukdoma och moderskap,

b förmåner vid invaliditet, sådana avseddaäven bevaraär attsom
eller förbättra förvärvsförmågan,

förmåner vid ålderdom,c
förmåner till efterlevande,d

e förmåner vid olycksfall i arbetet och arbetssjukdomar,
f dödsfallsersättningar,

förmåner vidg arbetslöshet samt
familjeförmåner.h
Utredningen socialförsäkringen och EG ihar betänkandetom

SOU 1993:115, bilaga 1 Social trygghet och gjortEES en samman-
ställning svensk lagstiftning och svenskaöver enligtsystem som
utredningens bedömning angår förmåner omfattas förordningsom av
1408/71. Denna sammanställning svensk lagstiftning angåendeupptar
förmåner hänföra till de förmånsslagär i 4.1att art.som som avses
i förordningen. En sådan förteckning upprättad regeringen iav-
enlighet med 5 i förordningen har publicerats i EGT, Europeiskaart. -
gemenskapernas officiella tidning EES suppl., och den har återgivits
i bl.a rekommendationerRFV:s Allmänna råd 1995:3 Socialför--
säkringen och EU.

Som konstaterats gäller förordningbestämmelserna i 1408/71nyss
frågai skyldighet betala socialförsäkringsavgifter.även Föratt attom

avgift skall falla inom förordningens tillämpningsområdeen anses
måste det dock finnas samband mellan avgiften och något deett av
förrnånssystem omfattas förordningen, dvs. avgiften skallsom av vara
avsedd finansiera eller flera dessa förmånssystem. Medatt ett av
hänsyn till förordningen främst instrument för säkerställaäratt ett att
arbetskraftens fria rörlighet inom unionen det förmodligen också såär

ytterligare krav för avgift skall omfattadatt ett att en anses av
förordningen den på inkomst förvärvsarbete ellerär att tas ut av
inkomst arbetsinkomst. Avgifter påersätter tas utsom som om-
sättning inkomst kapital, kan knappastetc.varor,av av anses
omfattade förordningens bestämmelser, avgifterna användsävenav om
för finansiering socialföräkringsförmåner.av

Kravet avgift skall avsedd för finansieringenatt en vara av en
fönnån omfattas förordning torde få1408/71 generellt. Detsom av ses

knappastkan krav avgiften till förmån förrättett attanses vara ger
den enskilde den för vilken avgiften betalas krona för krona. självaI
verket omfördelning mellan olika försäkrade inbyggd i de flestaär
socialförsäkringar, och det måste därför tillräckligt den förattvara
vilken avgiften betalas omfattad det aktuella förmânssystemetär av
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och kan få till förmån på någon nivå.rätt Detta torde innebärat.ex.
det inte finns något hinder avgift "över taket" 7,5att att ta ut x

basbeloppet, dvs. avgift på inkomstdelar för den enskilde intesom
till förmåner. Endasträtt fönnånssystem systematisktett över-ger om

finansieras och avgiften kanske inte används för socialförsäk-ens
ringsändamål bör kunna ifrågasätta avgiften omfattasman om av
bestämmelserna i förordningen.

Med ledning den nänmda lagstiftningsförteckningen ochav ovan
vad samband mellan avgifter förmåneroch visagts görsom nu om
bedömningen sjukförsäkringsavgiften tilläggspensionsavgiftenochatt
enligt SAL hänförliga till förordningens sakområdenär förmånerom
vid sjukdom och moderskap respektive förmåner vid invaliditet och
ålderdom till efterlevande. Folkpensionsavgiften, användssamt som
till finansiering folkpensioneringen enligt AFL, bör skälav av samma

tilläggspensionsavgiften avgift för sådana förmånersom anses som en
Ävenomfattas förordningen. förekommande sjömanspensions-som av

avgift enligt 2 kap. 2 första§ stycket SAL måste avgiftanses som en
för förmån omfattas förordning 1408/71, ingenävenen som av om
längre kan kvalificera sig för sådan pension jfr SFS 1989:996 och
förteckningen i EGT.

Till socialavgifterna hör delpensionsavgift, skalläven täckasom
kostnader för pensioner enligt lagen 1979:84 delpensions-om
försäkring och motsvarande äldre bestämmelser. Utredningen om
socialförsäkringen och EG SOU 1993:115 202ff. har bedömt atts.
delpensionen inte faller in under något förordningens sakområdcn.av
Detsamma gäller enligt de tidigare nämnda förteckningarna, och vi gör

bedömning. Delpensionsavgiften måste därför fallasamma anses
utanför tillämpningsområdet för förordning 1408/71.

socialavgiftSom förekommer också arbetsskadeavgift och arbets-
marknadsavgift. Den förra avgiften används för täcka kostnader föratt
arbetsskadeförsäkringen, medan den föranvänds finansieringsenare

arbetslöshetsersättning utbildningsbidrag till deltagare isamtav
arbetsmarknadsutbildning eller yrkesinriktad rehabilitering, vilka
uppfyller villkoren för a-kassa. Såväl arbetsskadeavgiften arbets-som
marknadsavgiften faller in förordningensunder tillämpningsområde
jfr 272 i huvudbetänkandet arbetsmarknadsavgift förs. ang.
utbildningsbidrag.

Vidare ingår i socialavgifterna arbetarskyddsavgift och lönega-även
rantiavgift. Den förra avgiften används för finansiering Arbetar-av
skyddsverkets och övriga arbetslivsmyndigheters verksamhet.
Lönegarantiavgiften används för finansiering kostnader enligtav
lönegarantilagen 1992:497. Arbetarskyddsavgiften används således
för finansiera viss myndighetsverksamhet i allmänhet. Avgiftenatt
torde därför inte hänförlig till förmåner omfattasvara som av
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förordningen. statliga lönegarantin enligt lönegarantilagenDen avser
fall täcka fordran ersättning eller pensioni vissa lön elleratt annan

konkurs. Garantin omfattar i vissmed viss förrnånsrätt i utsträckning
kostnader för försättande i konkurs. Kostnaderna för den statligaäven

lönegarantin kan enligt vår mening inte hänföras till förmån viden
heller kan kostnaderna hänföras till någotarbetslöshet. Inte annat

omfattas förordningen.sakområde avsom
pensionsavgiften till finansieringEnligt APL används den allmänna

försäkringen för tilläggspension enligt Eftersom tilläggspen-AFL.av
tillhör de förmånssystem omfattas förordningsioneringen som av
pensionsavgiften avgift för ändamål omfattas1408/71, är en som av

sakområden.förordningens
löneavgift enligt sådan avgift påAllmän lagentas utom samma

socialavgifter formfolkpensionsavgiften vid iunderlag uttag avsom
arbetsgivaravgifter eller egenavgifter. Som vi i avsnitt 2.6angettav

finansieringen Sverigesden avgiften till medlemskap i EUanvänds av
förstärkning finanser. lagens förarbetenallmän Isamt statensavsom

18 avgiften i både rättslig och1994/951122 uttaladesprop. atts.
därförmening skatt. allmärma löneavgiften kanekonomisk Denär en

förordningens sakområden ochenligt vår bedömning inte hänföras till
med socialför-tveksamt den alls bör samordnasdet är strängt taget om

löneskattersäkringsavgifterna. Motsvarande gäller för de särskilda
avgifter.i vissa fall i stället förockså förekommer,som

tillämpningsområdet förSocialförsäkringsavgifter utanförm.m.
förordning 1408/71

faller utanförVår Socialförsäkringsavgifterbedömning: som
för 1408/71 kantillämpningsområdet förordning EEG tas utnr
i Romfördraget och förordning EEGså länge reglerna

innebärarbetskraftens fria rörlighet iakttas. Det1612/68 attomnr
också skall tillavgifternaför vilkenden rättuttas gesperson

avgifter finansierar villkorförmåner dessa somsammasom
aktuella för-omfattas detgäller för alla andra som av

månssystemet.
ilöneavgift enligt skatt, och detAllmän lagen därom ärär en

i fallför lagstiftaren vilkaprincip fråga den svenske avgöraatten
utformasfår dock inteavgift skall Bestämmelsernasådan tas ut.

rörlighet.indirekt hindrar arbetskraftens friaså deatt

inte frågorframgått reglerar förordning 1408/71Som omovan
inte kan inordnas underutgivande och finansiering förmåner somav
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de social trygghet i i4 förordningen. Däravart.grenar av som anges
följer emellertid inte nationell lagstiftning sådana förmåneratt inteom
alls kan beröras EG-rätten, dvs. varje medlemsland fritt kanattav
bestämma i vad mån sådana förmåner skall och i vilka fallutges
avgifter för finansieringen dessa förmåner skall Av betydelsetas ut.av
i sammanhanget nämligen ocksåär bestämmelserna i förordning
EEG 1612/68 arbetskraftens fria rörlighet inom gemenskapennr om

inte minst, bestämmelserna i Romfördraget likabehandlingsamt, om
Ävenart. 6 och fri rörlighet för arbetstagare art. 48-51. reglerna

fri etableringsrätt art. 52 betydelse för företagare.ärom av egna

Några domar från EG-domstolen

Redovisning domarnaav

Förordning 1408/71, trädde i kraft den oktober1 1972, föregickssom
förordning EEG 3/58. I den förordningen fanns lagvalsregelav nr en

art. 12 liknande i förordning13 1408/71. Den emellertidart. var
inte exklusiv på 13, dvs.sätt den uteslöt inteart. attsamma som annat
lands lagstiftning kunde tillämplig samtidigt arbetslandets.vara som
EG-domstolen konstaterade också i målet 92/63 Nonnemacher se även
målet 19/67 der Vecht 48 och 51 i fördraget inte kanatt art.van

någon grund förutgöra hindra medlemsstat sinaatt atten ge egna
medborgare, inklusive arbetar i medlemsland,ett annatpersoner som

socialförsäkringsförmåner. Domstolen fann dock, bakgrundextra mot
syftet med reglerna i 48 och 51 i fördraget säkerställaart. attav

arbetskraftens fria rörlighet, det andra landet inte fick tillämpa sinatt
lagstiftning innebardet arbetstagaren eller hans arbetsgivareattom
fick betala socialförsäkringsavgifter de avgifter betaladesutöver som
i arbetslandet detta också upphov till förmåner deutan att utövergav

kunde frånutgå arbetslandet.som
I målet 102/76 Perenboom slog domstolen fast 13 iatt art.

förordning 1408/71 utesluter samtidig tillämpning flera ländersav
lagstiftning. Förordningen hindrar enligt domstolen bosättningsstaten
som det gällde i det målet från socialförsäkringsavgifter påatt ta ut
ersättning arbetstagare för arbete utförts imottas ettsom av en som

medlemsland och lagstiftning arbetstagaren skall omfattasannat vars
såledesDet tycks undantagen i målen Nonnemnacher ochav. som om

der Vecht inte längre gäller. Något hinder för denänvan annan
behöriga "gratis" förmåner torde dock inte föreligga.staten att utge

Av intresse i detta sammanhang emellertid domstolensär även
avgörande i målet 53/95 Kemmler gällde egenföretagare medsom en
samtidig verksamhet i Tyskland och Belgien. Målet avsåg uttag av
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socialförsäkringsavgifter för tid före det förordning 1408/71 blevatt
tillämplig på egenföretagare och avgjordes därför med tillämpning
direkt 52 fri etableringsrätt i Romfördraget. Kemmler hadeart.av
sedan länge varit bosatt i Tyskland och omfattades socialför-av
säkringen där. Domstolen förklarade i sitt avgörande 52 utgöratt art.
hinder för medlemsstat i detta fall Belgien socialförsäk-att ta uten
ringsavgifter från redan bedriver fri yrkesutövning ien person som en

medlemsstat, där de har sitt hemvist och anslutna tillärannan ett
för socialt skydd, dessa avgifter inte något ytterligaresystem om ger

socialt skydd.

Domarnas räckvidd

En fråga bör diskuteras vilken räckvidd domstolensär avgörandesom
i Perenboom har. Så mycket får väl klart det inte möjligtärattanses
för någon medlemsstat den behöriga vanligenän statenannan -
arbetslandet avgifter används för finansieringatt ta ut som av-
förmåner faller in under det sakliga tillämpningsområdet försom
förordning 1408/71, dvs. sådana förmåner i 4 iart.som anges
förordningen. Detta gäller den aktuella förmånen inteävennog om
finns i arbetslandet. Huruvida domstolens avgörande skulle kunna
gälla i fråga förmåneräven inte omfattas förordningom som av
1408/71 tveksamt. Domstolen inte någonär uttrycklig distinktiongör

förmånermellan omfattas respektive inte omfattas förordning-som av
förklarar bara inget land arbetslandet fåränutan att annat ta uten,

socialförsäkringsavgifter ersättning arbetstagaremottassom av en
för arbete utförts där. liggerDet dock till hands detnära attsom anse
underförstått avgörandet bara gäller inom tillämpningsområdet föratt
förordningen. Mot bakgrund domstolens tidigare iuttalandenav
målen Nonnenmacher och der Vecht 48 och i51att art.van om
fördraget inte hindrar samtidig tillämpning två länders lagstiftningav
och avgörandet i målet Kemmler, får det i princip tillåtetnog anses
för land arbetslandet tillämpa sin lagstiftning i frågaänannat att om
förmåner och avgifter faller utanför förordningens tillämp-som
ningsområde. En sådan tillämpning måste emellertid ske med
beaktande principerna likabehandling i 6 i fördraget och påart.av om

sådant arbetskraftens fria rörlighet inte hindras.sätt Det tordeett att
innebärabl.a. avgifter får endast de upphov tillatt tas ut om ger

förmåner vad kan utgå enligt arbetslandetsutöver lagstiftning.som
fråga inteEn besvaras i de redovisade domarna i vad månärsom

den behöriga arbetslandet, avgifter för finansieringutöverstaten av
förmåner omfattas förordning 1408/71, också kan ta utsom av
avgifter används för finansiering förmåner faller utanförsom av som
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förordningens tillämpningsområde. Något hinder för detta kan
knappast finnas i förordning 1408/71. Däremot kan principernaanses

likabehandling i fördraget och i förordning EEG 1612/68om nr
behöva iakttas.art. 7 rimligEn tolkning i detta sammanhang torde
avgifter kan så länge någon diskriminering andraatt tas ut,vara av

medborgare inte sker, varken på förmånssidan eller avgiftssi-staters
innebärdan. Det avgifter kan för finansieringävenatt tas ut av

förmåner faller utanför tillämpningsornrådet för förordningsom
1408/71, så länge den för vilken avgifterna ocksåtas utperson ges

till förmåner på villkorrätt gäller för alla andrasamma som som
omfattas det aktuella fönnånssystemet.av

Vad hittills i detta avsnitt har avgifter intesagts avsettsom som
omfattas förordning 1408/71, för vilka andra EG-rättsligaav men
bestämmelser arbetskraftens fria rörlighet Romfördraget ochom
förordning 1612/68 ändå gäller. Därutöver kan det naturligtvis finnas
avgifter visserligen på förvärvsinkomster användstas utsom men som
för ändamål ligger helt utanför EG-rätten. Så enligt vårärsom
bedömning fallet med den svenska allmänna löneavgiften. Avgiften
används för finansiering Sveriges medlemskap i EU ochav som
allmän förstärkning finanser. I förarbetena till lagenstatensav
1994:1920 allmän löneavgift prop. 1994/95:l22 18om s. angavs

lagen till sin utformning ansluter till vad förgälleratt uttagsom av
socialavgifter avgiften i både rättslig och ekonomisk meningattmen

skatt.är en
hänsyn tillMed den allmänna löneavgiften inte kan betraktasatt
socialförsäkringsavgift och inte hör under det EG-rättsligasom en

regelverket arbetskraftens fria rörlighet, kommer vi inte attom
behandla den avgiften vidare i detta kapitel. Vi återkommer i stället
till frågan allmän löneavgift i kapitel 15.uttagom av
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Socialförsäkringsavgifter12.3.3 enligt olika internationella
avtal social trygghetom

Vår bedömning: De konventioner social trygghetom som
ingått medSverige har andra länder avgifter i fallrätt att ta utger

då lagstiftningsvensk skall tillämpas enligt respektive konventions
lagvalsregler. Det gäller sådana avgifter används för finansie-som
ringen förmåner omfattas konventionen i fråga.av som av
Huruvida avgifter skall förmånerför inte omfattasäventas ut som

konventionen fråga för den svenske lagstiftaren.ärav en
i princip fråga för den svenske lagstiftaren i månDet vadär en

avgifter skall för finansiering förmåner faller inomtas ut av som
tillämpningsområdet för de avtal social trygghet EGom som
ingått med s.k. tredje länder. Villkoren för sådan avgifteruttag av
får dock inte verka diskriminerande medbor-ärmot personer som

i sådant tredje land.ettgare

iSom vi konstaterat avsnitt 3.2.2 finns i de konventioner socialom
Sverige ingåtttrygghet med andra länder inga uttryckligasom

bestämmelser i vilket de avtalsslutande länderna socialförsäk-om av
följaringsavgifter skall betalas. Det emellertid konventioner-avanses

lagvalsregler. konventionen omfattad skall, såsomEnnas av person
omfattad visstdet vanligen uttrycks, underkastad eller ettvara av

lagstiftning sådanalands vanligen sysselsättningslandets delarom av
omfattas konventionen. Däridet sociala trygghetssystemet som av

lagstiftning till förmåner ocksåinkluderas inte bara rätt utanom om
socialförsäkringsavgifter.skyldighet betalaatt

konventioner för Sveriges del tillämpliga sjukför-Flertalet är
folkpension, arbetsskadeför-säkring inkl. föräldraförsäkring, ATP,

arbetslöshetsförsäkring allmänna barnbidrag, dvs. desäkring, samt
förrnånssystem brukar tillomfattar de allra flesta de räknassomav

socialförsäkringen. Vissa konventioner dockden svenska är mera
sin omfattning. gäller dekonventioner Sverigebegränsade i Det som

kanadensiskamed Kanada och USA den provinseningått samt
Konventionerna och endast lagstift-Québec. med Kanada USA avser

överenskommelsenningen folkpension och tilläggspension medanom
lagstiftning tilläggspension, arbetsskadeför-med Québec reglerar om

sjukvårdsförmåner inom sjukförsäkringen.säkring och
avgifter i fall då svenskKonventionerna också rätt att ta utger

tillämpas respektive konventions lagvalsregler.lagstiftning skall enligt
avgifter för finansieringen förmånergäller sådana användsDet avsom

avgifter skallkonventionen i fråga. Huruvidaomfattas uttasavsom
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för förmåner inteäven omfattas konventionen såledesärsom av en
fråga för den nationelle lagstiftaren.

Sverige har inträdet i EU, isätt i5genom art.som anges
anslutningsfördraget, förbundit sig tillämpa antal avtalatt ett stort som
ingåtts mellan någon gemenskaperna EG, EURATOM eller EKSGav
och eller flera tredje länder se avsnittett 3.1.4. Detsamma gäller i
fråga s.k. blandade avtal, dvs. överenskommelser och avtalom som
de tidigare medlemsstaterna, eller vissa dem, tillsammans medav
någon gemenskaperna har ingått med tredje land. Flera dessaav av
avtal innehåller bestämmelser social trygghet olika slag.om av

Inte heller i de behandlade avtal fimis några uttryck-typernanu av
liga bestämmelser skyldighet betala socialförsäkringsavgifter.attom
Vad avtalen innehåller i huvudsak bestämmelserär likabehandlingom
i fråga till särskilträtt angivna förmåner. finnsDet i dessa avtalom
inga egentliga lagvalsregler och det bör därför ankomma på varje
avtalsslutande själv bestämma villkoren för avgiftsskyldigheten,stat att
så länge dessa inte verkar diskriminerande ärmot personer som
medborgare i det tredje landet.

12.3.4 De olika "internationella fallen"

Inledning

Det förutsätts i detta avsnitt den i huvudbetänkandet föreslagnaatt
socialförsäkringslagen SofL har i kraft.trätt Resonemangen är
emellertid allmängiltiga och inte beroende SofL gäller. Attattav
tillhörigheten till svensk socialförsäkring följer SofL betyder härav
egentligen inte tillhörigheten följerän svensk nationellannat att av
rätt.

De situationer i vilka det finns något internationellt och dåmoment
svensk socialförsälcringslagstiftning inklusive lagstiftning social-om-
försäkringsavgifter skall tillämpas inte lika. Fallen kan dock delasär-

i följandein huvudkategorier.tre
Inkomsttagaren omfattas SofL, på grund hant.ex. attav av

arbetar här i landet. skallHan också enligt förordning EEG
1408/71 eller något internationellt avtal omfattad svensknr vara av

lagstiftning.
Inkomsttagaren omfattas inte SofL, på grund hant.ex. attav av

arbetar utomlands. Han skall det enligt förordning 1408/71 ellertrots
något internationellt avtal omfattad svensk lagstiftning.vara av

Inkomsttagaren omfattas SofL, grund hant.ex. attav av
arbetar här i landet. Han skall emellertid enligt förordning 1408/71
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eller något internationellt lagstift-avtal omfattad landsannatvara av
ning.

nedan följerHär antal exempel på internationella fall därett uttag
socialförsäkringsavgifter i Sverige aktualiseras. Under varjeav

exempel tillämpliga svenska och internationella regleranges om
socialförsäkringstillhörighet. Där också försök klargöragörs ett att
vilka avgiftsuttag kan ske i det aktuella fallet. Det bortses isom

frånexemplen problem kan uppstå till följd inkomsttagarenattsom av
inte beskattas i Sverige enligt kommunalskattelagen 1928:370. Vad

skall klargöras således vilka möjligheter till respektiveär hindersom
för avgifter finns i EG-rätten eller i andra internationellauttag av som
avtal.

iResonemangen exemplen frånutgår det aktuella arbetetatt
eventuellt de aktuella arbetena arbete anställd. Vadär sägssom som
gäller emellertid i princip det fråga arbeteäven ärom om som
egenföretagare. Reglerna utsändning gäller dock för egenföreta-om

endast förordning 1408/71 tillämplig. Vidare finnsärgare om en
undantagsregel i i förordning14 1408/71, innebärart. attc som en

bosatt i Sverige egenföretagareoch här samtidigtärperson, som som
anställninghan har i EES-land, skall omfattadett annaten vara av

svensk lagstiftning det gäller arbetet egenföretagarenär som men av
det andra landets lagstiftning i fråga anställningen där.om

redovisasI avsnitt 12.3.5 vissa slutsatser kan dras de olikasom av
ocksåexemplen. Där sammanfattande bedömning i frågagörs en om

vilka kanavgifter i de olika internationella fallen.tas utsom

Tillhörighet till svensk socialförsäkring följer såväl SofLav som
internationell rätt

Exempel 1

Förutsättningar: A bor i Danmark arbetar bara i Sverige.men
Regler: enligt SofL försäkrad för arbetsbaserade förmåner.A är

skall enligt förordning iHan 1408/71 eller, han medborgareärom
icke EES-land, enligt den nordiska konventionen socialett om

trygghet omfattad bara svensk lagstiftning.vara av
Möjliga avgiftsuttag: Alla avgifter enligt SAL och kanAPL ut.tas

Exempel 2

bor samtidigtFörutsättningar: B och arbetar i Sverige. Han har ett
arbete i Danmark.annat
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Regler: påB grundval sitt arbete iär Sverige enligt S0fLav
försäkrad för arbetsbaserade förmåner. Han skall enligt förordning
1408/71 eller, han medborgare i ickeär EES-land, enligt denettom
nordiska konventionen social trygghet omfattad baraom vara av
svensk lagstiftning.

Möjliga avgiftsuttag: På den svenska inkomsten kan samtliga
avgifter enligt SAL och APL På den danska inkomsten kan detas ut.
avgifter omfattas förordning 1408/71 Förmodligen kantas ut.som av

andra avgifter den inkomstenäven eventuellt förutsatttas ut att
dessa kan upphov till förmåner. Här kan emellertid finnasäven ettge
danskt intresse avgifter inte omfattas förordningatt ta ut som av
1408/71. Det skulle kunna så såväl Sveriget.o.m. attvara som
Danmark med hänvisning till 7 i förordning 1612/68 sigart. anser

beräkna förmåner den danska inkomsten och då ocksåtvungna att
berättigade avgifter för finansieringen dessa EG-att ta utvara av

rättsligt hinder tillämpa båda länders lagstiftning förmåneratt om som
faller utanför 1408/71 finns endast intedet inkomsttagarenom ger
förmåner i förhållande till betalda avgifter. En förutsättning för att-
avgifter skall kunna på den danska inkomsten Bårtas ut attnog

någon form internationellt skallavtal underkastadgenom av vara
svensk lagstiftning sådana förmåner avgifterna skall finansie-om som

Med tillämpning enbart svensk nationell lagstiftning S0fLra. av - -
grundar nämligen arbete i land inte försäkring och avgifter skallannat
inte heller på inkomst sådant arbete. och förI sig skulletas ut av man
kunna utvidga skyldigheten betala avgifter till omfatta ävenatt att
sådana inkomster då uppkommer frågor i svenskmen om man
nationell lagstiftning kan ålägga utländsk dansk arbetsgivare atten
betala arbetsgivaravgifter i Sverige på inkomst arbete i Danmark.av
I det diskuterade exemplet torde således förutsättning för att tanu en

andra avgifter sådana omfattas förordningän 1408/71 påut som av
den danska inkomsten Sverige sig ha stöd för dettaattvara anser
antingen i Romfördraget och i förordningeventuellt 1612/68 eller i
den nordiska konventionen social trygghet.om

Tillhörighet till svensk socialförsäkring följer enbart inter-av
nationell rätt

Exempel 3

Förutsättningar: C, svensk medborgare, bor ochär arbetar isom
Bryssel och tillhör EG:s hjälppersonal. har i enlighetHan med

16.3 i förordning 1408/71 valt omfattad svenskart. att vara av
lagstiftning.
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omfattas, med tillämpningRegler: C arbetar inte i Sverige och av
i SofL, därför inte den arbetsbaserade delenenbart reglerna avav

isocialförsäkringen. enlighet med bestämmelserna förordningI
dock svensk socialförsäkring.skall han omfattas1408/71 av

avgiftsuttag: avgifter omfattas förordningMöjliga De som av
Något i för andra avgifterkan stöd EG-rätten1408/71 ut. att ta uttas

möjligt det inte finns något direkt hinder förfinns inte. Det är attnog
sin nationella lagstiftning särskilt föreskrivaSverige i ävenattatt

såavgifter skall betalas sådant avgiftsuttag skall i fallandra görasmen
arbetsgivare, vilket förefaller tveksamt.EGgällande mot som

Exempel 4

i Sverige.medborgare i USA bosatt HansFörutsättningar: D är men
försänder till Frankrike för arbeta därsvenska arbetsgivare honom att

räkning tvåarbetsgivarens i år.
hanskall i Frankrike i årRegler: Eftersom D arbeta än ärettmer

SofL. Medborgare i USAutsändningstiden inte försäkrad enligtunder
emellertid enligt den bilateralaEG-rätten. skallomfattas inte Dav

förbliFrankrike under utsändningstidenkonventionen med art. 4.2
lagstiftning han sysselsatt i Sverige.underkastad svensk som om vore

Konventionen med Frankrike tillämpligavgiftsuttag:Möjliga är
sjukförsäkring med föräldraförsäkring,lagstiftningsvensk ar-om

tilläggspension, barnbidrag, arbets-betsskadeförsäkring, folkpension,
Därige-arbetsmarknadsstöd 2.1.löshetsförsäkring och kontant art.

finansiering destöd för avgifter förfinns direkt att ta ut avnom
för andra avgifterförmånerna. Något hinderomfattade ävenutatt ta

föreligga.i och för sig intetorde

Exempel 5

arbetsgivaresvenskabosatt i Sverige. HansFörutsättningar: E är
iför arbetsgivarens räkningtill för arbeta därsänder honom USA att

år.två
år han underskall arbeta i USA iRegler: Eftersom E än ärettmer

emellertid enligtförsäkrad enligt SofL. E skallutsändningstiden inte
underUSA 7.2bilaterala konventionen med art.den ut-

lagstiftning hanförbli underkastad svensksändningstiden voresom om
i Sverige.sysselsatt

endasttillämpligKonventionen med USAMöjliga avgiftsuttag: är
tilläggspension 2.1.folkpension och art.lagstiftningpå svensk om

i USAför på inkomsten arbetetfinns stödDärigenom ta utatt av
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folkpensions- och tilläggspensionsavgifter. Huruvida andraäven
avgifter skall i principär fråga för dentas ut svenske lagstiftarenen
och måste bedömas med hänsyn bl.a. till försäkringsreglema.

Tillhörighet till svensk socialförsäkring följer SofL uteslutsav men
internationell rättav

Exempel 6

Förutsättningar: F bor och arbetar i Damnark. Han har samtidigt ett
arbete i Sverige.annat

Regler: F enligt SofLär försäkrad för arbetsbaserade förmåner på
grundval sitt arbete i Sverige. Enligt förordning 1408/71 eller,av om
han medborgareär i land utanför EES, enligtett den nordiska
konventionen social trygghet skall han emellertid omfattadom vara

bara dansk lagstiftning.av
Möjliga avgiftsuttag: På den danska inkomsten kan inga avgifter tas

Pâ den svenska inkomsten får inteut. avgifter omfattastas ut som av
förordning 1408/71. frågaI möjligheten pâ den svenska in-attom
komsten avgifter inte omfattas förordningenta ut kan hänvisassom av
till diskussionen under exempel 2 ovan.

Exempel 7

Förutsättningar: G medborgare i USA.är Hans amerikanska arbetsgi-
sänder honom till Sverige för arbeta här för arbetsgivarensvare att

räkning i tvâ år.
Regler: Eftersom G skall arbeta i Sverige i årän hanärettmer

under utsändningstiden försäkrad enligt SofL. G skall emellertid enligt
den bilaterala konventionen med USA art. 7.2 under utsändnings-
tiden förbli underkastad amerikansk lagstiftning hansom om vore
sysselsatt i USA.

Möjliga avgiftsuttag: Konventionen med USA tillämpligär pâ
amerikansk lagstiftning ålders- efterlevande- och invalidpensionom
art. 2.1. Sverige får därför inte pensionsanknutna avgifter.taut
Däremot kan övriga avgifter enligt SAL tas ut.
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Exempel 8

H medborgare i Turkiet. Hans turkiska arbetsgi-Förutsättningar: är
till Sverige för arbeta här för arbetsgivarenssänder honom attvare

år.räkning i två
skall arbeta i Sverige i är hanRegler: Eftersom H än ärettmer
försäkrad S0fL. H skall emellertid enligtutsändningstiden enligtunder

8.1 under utsändnings-bilaterala konventionen med Turkiet art.den
lagstiftningtiden förbli underkastad turkisk hansom om vore

sysselsatt i Turkiet.
med Turkiet tillämplig påMöjliga avgiftsuttag: Konventionen är
sjukdom, moderskap, arbets-lagstiftning social trygghetturkisk om

dödsfall. Sverigeyrkessjukdomar, invaliditet, ålderdom ochskador,
finansieringen förmånerfår avgifter används förinte utta som av som

mån någon del de svenskakonventionen. I vadomfattas avav
förmåner utanförenligt SAL och APL kanavgifterna avseanses

tillämpningsområde oklart.konventionens är

3.5 Slutsatser12.

i överensstämrnel-Vår Socialförsäkringsavgifter kanbedömning:
ersättning för arbetepraxis påmed gällande utgestas ut somse

internationell grundnågon nationell ellertill sompersoner -
arbetsbaserade för-omfattas det svenskaeller delvishelt av-

enligt lag samtligaHuvudregel bör därvidmånssystemet. attvara
huvudregelnpå ersättningen. Frånsocialförsäkringsavgifter tas ut

förmöjlighet undantag. Grundernadock finnasmåste göraatt
undantagsfall bör också regleras i lag,avgifter i dessauttaget av

bemyndigande precistbör kunnaregeringen att meragesmen
tillämpningdå skall medvilka avgifterfastställa tas ut avsom

internationella avtal m.m.

socialförsäkringsavgifter skallsvenskaskallNär det avgöras tas utom
på viss inkomstvilka avgifter skalli så falloch tas ut avensom --

intressegällande. sådantsig flera intressen Ett ärarbete gör att
förmåner.upphov tillinkomsteralltid böravgifter tas ut som ger

avgifter på inkomstertveksamtsig generelltLikaså det att ta utsettter
och föri många fall itill förmåner, dettainte rätt även omsom ger

dvs. 7,5avgifter "över taket",intesig möjligt. Härär uttag avavses
följddock, till bestäm-framgått kan detbasbeloppet. Som avovanx

direkt otillåtetiblandolika internationella avtal,melser i att ta utvara
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avgifter i Sverige, det kan finnasäven svenskt intresseett göraom att
det.

Från administrativ synpunkt det intresseär reglernaatt uttagav om
socialförsäkringsavgifter blir så enhetliga möjligt. Det optimalaav som
den synvinkeln naturligtvisär "allt eller intet-system", dvs.ettur att

i fallde då avgifter skall så alla avgifter I ad-tas ut tas ut. rent
ministrativt hänseende det därför inteär rationellt till varje prisatt ta

avgifter där så kan tänkas möjligt.ut vara
Vid val lösning det nödvändigtär avvägninggöra mellanattav en

de angivna intressena. Avgifter bör så långt möjligt dettatas ut, men
får inte medföra administrativt svårhanterligt och därigenomett -
kostsamt system.-

Inledningsvis torde det kunna slås fast svenska socialförsäk-att
ringsavgifter inte bör på arbetsinkomsttas tillut utgesen som en

varken till följd svensk nationell SofL eller enligträttperson som av
internationell skall helträtt eller delvis försäkrad för sådanavara - -
förmåner finansieras dessa svenska avgifter. Detta gällersom genom

inkomsttagarenäven svensk medborgareär och/eller bosatt iom
Sverige.

Om däremot inkomsttagaren på någon grund helt eller delvis- -
omfattas det svenska arbetsbaserade förrnånssystemet aktualiserasav
frågan svenska socialförsäkringsavgifter den aktuellauttagom av
arbetsinkornsten. Huvudregel bör därvid samtliga socialförsäk-attvara
ringsavgifter dvs. socialavgifter och allmän pensionsavgift påtas ut- -
inkomsten, inkomsten utgivits ersättning för arbete ioavsett om som
Sverige eller i något land. Från denna huvudregel bör i vissaannat
fall måste det dock finnas undantag. Dessa undantag kan vara
betingade tvingande internationella åtaganden ocksåav men av
lärnplighetsskäl.

fall dåI inkomsttagaren visserligen skulle försäkrad i Sverigevara
med tillämpning enbart svensk SofL denne enligträttav men
reglerna i förordning 1408/71 skall omfattad landsett annatvara av
lagstiftning, bör enligt vår bedömning inga avgifter i Sverige.tas ut

i sådantAtt fall avgifter omfattas förordningenett ta ut ärsom av
direkt otillåtet. Som framgått skulle vissa avgifter inteovan som
omfattas förordningen eventuellt kunna sådantas ut,av men en
uppdelning skulle försvåra administrationen betydligt, och av-
giftsinkomsterna i sådana fall skulle bli begränsade.

De konventioner social trygghet Sverige ingått med andraom som
länder olika till sin omfattning.är Med undantag för konventionerna
med Kanada, USA och Québec omfattar konventionerna emellertid i

samtliga förmåner inom det svenska socialförsäk-stort sett
ringssystemet. Av skäl bör därför inga avgifter allssamma som ovan

på ersättning till enligt konvention skalltas ut personer som en
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social trygghet. bör docklands lagstiftning Dettaomfattas annat omav
konventionerna med Kanada, USA och Québec,i frågainte gälla om

förmåner pensioneromfattar begränsat antaleftersom dessa endast ett
arbetsskadeförmåner och sjukvårdsför-Quebec,såvitt gälleroch,

omfattas dessa konventionermåner. Om ärsenareperson som aven
nationell endasttillämpning svensk böri Sverige medförsäkrad rättav

undantas från avgiftsuttagetomfattas konventionenavgifterde avsom
skallkonventionen det andra landets lagstiftningi Sverige när attanger

uppdelning sker redan i dag.sådantillämpas. En
konvention svenskförordning 1408/71 ellerfall dåI attangeren

vi föreslagit den huvudre-lagstiftning skall tillämpas bör, ovan,som
påsamtliga socialförsäkringsavgifter inkomsten,geln gälla tas utatt

ersättning för arbete i Sverige ellerutgivitsinkomstenoavsett somom
fallregel kan finnas i vissaland. Skäl frångå dennanågoti attannat

utomlands jfr exempelinkomsten arbetar endastuppbärdå den som
socialförsäkringtill svenskoch då tillhörighetenavsnitt 12.3.33-5 i

konvention, dvs. dennaEG-förordningen ellerenbartföljer av enav
exempel i avsnittvi berört i 3inte SofL. Somomfattas avperson

intenågot uttryckligt hinderdet tveksamt12.3.3 ävenär att,t.ex. om
förordningomfattasavgifter sådanaandrafinns, änutta som av

iarbetarinkomst uppbärspå1408/71 av en person somsomen
det påLikaledes böringår i EG:s hjälppersonal.Bryssel och en

från Sverige tillutsänduppbärsinkomst årav en person somsom
andraår inteQuébec för längre tidellerKanada, USA än tas utett

konvention.omfattas respektiveavgifter deän avsom
avgiftertypfall dåuppställning olikaföljerHär nedan uttag aven av

bedömningardeaktualiseras och därtill konsekvensernai Sverige av
faktiskt börfråga vilka avgiftergjort ivi tas ut.somomovansom

inte överstigeruppställningen utsändningiMed utsändning somavses
respektive bestämmelser.utsändningstid enligtmöjligalängsta

avgifterhuvudregel: allai SverigeArbete bara a.
utsändb. ärpersonenom

ingai från EES-land: av-
gifter

i defrån konventionsland:
avgifter; vidfall ingaflesta

från Kanadautsändning USA,
dock andraeller Québec tas av-

omfattasgifter deän avsom
konventionerna ut-ut om

år.sändningen överstiger ett
iii från icke konventions-

avgifterland: alla ut-om
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sändningen överstiger år, iett
fall inga avgifter.annat

Arbete i Sverige svensk+ lag skall gällaannat a. om
EES-land förordning 1408/71 enligt 1408/71: alla avgifter
tillämplig båda inkomsterna

b. det andra landets lagom
skall gälla enligt 1408/71: inga
avgifter.

Arbete bara i EES-land vid lokalanställning,annat dvs.a.
förordning 1408/71 tillämplig utsändning föreligger inte;

i svensk lag skall gällaom
enligt 1408/71: avgifteruttag av

omfattas 1408/71.som av
det andra landets lagom

skall gälla enligt 1408/71: inga
avgifter.
b. utsändning: alla avgifter.om

Arbete i konventions- vid lokalanställning, dvs.annat a.
land inkl. EES-länder utsändning föreligger inte: ingaom
förordning 1408/71 inte avgifterär
tillämplig utsändning: i normalfalletom

alla avgifter; vid utsändning till
Kanada, USA eller Québec
endast de avgifter omfattassom

respektive konventionav om
utsändningen överstiger år.ett

Arbete i icke konventions- vid lokalanställning, dvs.a.
land utsändning föreligger inte: inga

avgifter
b. utsändning enligt SofL:om
alla avgifter. Enligt SofL är
detta arbete i Sverige.

frågaEn uppkommer i detta sammanhang det differentie-ärsom om
rade avgiftsuttaget skall regleras direkt i lag eller det- i dagom som -
bör ske med tillämpning enbart EG-rätten eller något annatav
internationellt avtal. I nuvarande SAL finns endast det allmänna
bemyndigandet kap.5 4 § för regeringen ingå överenskommelseratt
med främmande makt utsträckt tillämpning lagen ellerom av om
undantag i vissa fall från lagens bestämmelser.



SOU 1998:67 Socialavgifter i... 267

tillMed hänsyn avgifter i internationellade fallen inteatt uttaget av
blir enhetligt, det sig mindre lämpligt i respektive lag införater att en
detaljerad reglering avgiftsuttaget i dessa olika situationer. Detav
skulle lagen ganska mycket, och dessutom skulle lagentynga
eventuellt behöva ändras varje gång avtal ingås ellerett nytt ett
gammalt avtal ändras. förefaller därförDet lämpligtmest attvara
grunderna för avgifter falli dessa regleras i lag,uttaget attav men -

alternativ till enbart dagens formpraxis någon bemyndigandesom av-
regeringen precist fastställa vilka avgifter skallatt tasges mera som

olika internationellai de fallen med beaktande internationellaut av
regeringen självavtal har ingått. Bestämmelserna i 8 kap.som

regeringsformen lagstiftning angående skatt till borde därvidstatenom
inte något hinder för sådan regleringsteknik.utgöra en

12.4 Våra lagförslag socialavgifter iuttagom av

internationella förhållanden

Avgiftsskyldighet avgiftsunderlag12.4.1 och

socialavgiftslagen införsFörslag: I NSAL bestämmelser om
skyldighet betala socialavgifter på ersättning iför arbeteatt

i de fall svensk lagstiftning skall tillämpas enligt vadutlandet som
följer eller konvention. bestämmelserEG-rätten Dessaav av en
kompletterar de allmänna bestämmelserna skyldighet betalaattom

ersättning för arbete införs ocksåavgifter i Sverige. Regler om
skyldighet betala avgifter i Sverige ersättningundantag från påatt

till skall omfattas landsutges ett annatavsom personer som
lagstiftning.

ersättning för arbete i skallLiksom fallet i fråga Sverige,är om
för skall betalas arbetsgivar-det avgörande det ersättningenom

skattsedelavgifter eller egenavgifter normalt vilken typ avvara
ersättningen har.mottagaren av

Underlaget för socialavgifter ersättning för arbete i utlandetpå
social-skall i princip beräknas på underlaget försättsamma som

ersättning föravgifter arbete i Sverige.

kapitel grundläggande förslagVi har redan i 9 lämnat uttagett avom
socialförsäkringsavgifter internationella förhållanden. Förslaget in-i

socialförsäkringsavgifter inte bara på inkomstnebär skall utatt tas av
denSverige, inkomst arbete utomlandsarbete i ävenutan omav

socialförsäkring grund EG-utför arbetet omfattas svensk avsom av
Å sidanmed andraeller överenskommelserätten stat.en en annan
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skall enligt förslaget avgifter inte inkomst arbete i Sverigetas ut av
den utför arbetet omfattas lands socialförsäkring.ett annatom som av

viSom påpekat flera gånger reglerna i förordning 1408/71ger en
viss socialförsäkringsavgifterrätt det dennastat att ta ärut statmen
själv skall bestämma de villkoren för sådananärmare uttagsom av
avgifter. Motsvarande gäller enligt de konventioner social trygghetom

Sverige ingått med andra Vi föreslår därför det istater. attsom
socialavgiftslagen NSAL införs uttryckliga bestämmelser om
skyldighet i huvudsaklig överensstämmelse med gällande praxisatt -

betala socialavgifter på ersättning för arbete i utlandet i de fall-
svensk lagstiftning skall tillämpas enligt vad följer EG-rättensom av
eller konvention. Dessa bestämmelser kompletterar således deav en
allmänna bestämmelserna skyldighet betala avgifter påattom
ersättning för arbete i Sverige vi föreslagit i kapitel 10. Visom
föreslår också uttryckliga regler införs undantag från skyldighetatt om

avgifterbetala i Sverige ersättning tillatt utgessom personer som
skall omfattas lands lagstiftning.ett annatav

Som vi i inledningen till detta kapitel, gäller förslagennämnt här
endast avgifter regleras i NSAL, dvs. arbetsgivaravgifter ochsom
egenavgifter. Vi återkommer till frågor allmän pensions-uttagom av
avgift respektive allmän löneavgift i kapitel 14 och 15.

Det föravgörande det skall betalas arbetsgivaravgifter ellerom
egenavgifter på viss inkomst enligt gällande i praktikenär rätten
vilken form skattsedel den inkomsten har. Dentar emotav som som

förersättning arbete till har A-skattsedelutger t.ex.en person som en
eller saknar skattsedel skall normalt betala arbetsgivaravgifter.som
Har ersättningen F-skattsedel det däremotärmottagaren av en

själv skall betala socialavgifter i form egenavgifter.mottagaren som av
Vi föreslår i betänkandedetta inga förändringar i sak i detNSAL när
gäller valet avgiftsfonn, vi föreslår reglerna tydligaregörsattav men
se kapitel 10.

Skattsedelsinnehavet har således betydelse endast för vilken form av
socialavgifter skall betalas, detdvs. har inget denmedgöraattsom
grundläggande frågan socialavgifter skall betalas eller inte. Någotom
skäl frångå denna ordning i fråga avgifter på inkomst arbeteatt om av
i utlandet finns inte. Reglerna vilken avgifter arbetsgivar-typom av -
avgifter eller egenavgifter skall betalas på viss inkomstsom en av-
arbete i utlandet därförhar i vårt förslag utformats på sättsamma som
motsvarande regler avgifter på inkomst i Påarbete Sverige.om av
anställningsinkornster i utlandet skall det således nonnalt betalas
arbetsgivaravgifter, medan det inkomst näringsverksamhet iav
utlandet normalt skall betalas egenavgifter. Det sistnämnda föreslås
gälla hinder verksamheten enligt enbart AFL räknasutan attav som
passiv på grund den bedrivs utomlands och därför enligt AFLattav
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avsnittochkap. 3 § AFLförmåner jfr lltill vissainte rättger
11.3.2.

förbeträffande underlagetreglersärskildaföreslår i övrigt ingaVi
i dessaunderlaget skallarbete i utlandetinkomsteravgifter på utanav

avgifter påförunderlageti princip bestämmas sättfall somsamma
komplet-dockkommerLagstiftningeni Sverige.arbetsinkomster att

egenavgifter på inkomsterförfarandet vidmed regler uttagteras avom
i möj-faktiska begränsningi Sverige. Dagensinte taxerassom

försvinner således.sådana inkomsteravgifterligheterna att ta ut
avgifter i inter-förfarande försärskiltFörslagen uttagett avom

16. Som kommeri kapitelförhållandennationella attpresenteras
socialavgifterinte barasärskilda förfarandetdetframgå där, utanavser

socialförsäk-allauppbördfrågagenerellt igällerdet m.m. avom
förhållanden.internationellairingsavgifter

Avgifterna12.4.2

samtligasåutformasi NSALBestämmelsernaFörslag: att
fall då deni alla debetalashuvudregel skallsocialavgifter som

Sverige,socialförsäkringsskydd igrundarersättningenaktuella
Sverigeför arbete iersättningfrågadet ärdvs. oavsett omom

undantagföreskrivabemyndigasRegeringenutomlands.eller att
tillhörighetendåvissa fallavgifter ibetalaskyldighetenfrån att

påellerpå EG-rättensocialförsäkring grundassvensktill en
i vilkenmed hänsyn tillundantag skallSådana göraskonvention.

konventionen omfattarellergemenskapsrättenutsträckning
omfattas NSAL.med avgifterfinansierasändamål avsomsom

frågabedömningar i närvåraredovisatavsnitt 12.3.5iVi har om
så falliavgifteroch vilkaSverigebetalas isocialavgifter skall som
NSALlämpligt isig mindredetanfört därvi attbetalas. Somskall ter

situatio-de olikai allaavgiftsuttagetregleringdetaljeradinföra aven
Eftersomskall ske.avgifterbegränsatdå endast uttagett avner

iskatträknasnormgivningskompetenssocialavgifter i fråga somom
emellertidgällerregeringsformen§i 8 kap. 3meningden avsessom

lag.meddelasskallavgiftersådanaföreskrifterprincipi genomatt om
verkställlighetsföre-utfärdarregeringenintedockutesluterDetta att

fyllatillåtasutsträckningi vissföreskrifter kan utskrifter. Sådana
för hurgrundernafallhänseende, imaterielltilagregler vartäven om

lag.iutformasskallutfyllnadsreglersådana anges
bestämmelsernaföreslår vianfördadetbakgrund attMot av

ibetalashuvudregel skallsocialavgiftersamtligautformas så att som
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alla de fall då den aktuella ersättningen grundar socialförsäkringsskydd
i Sverige, dvs. det frågaär arbetelioavsett ersättning förom om
Sverige eller utomlands. Regeringen föreslås dock bemyndigandeett

föreskriva undantag från skyldighetenatt betala samtliga avgifteratt
i fall då tillhörigheten till svensk socialförsäkring grundas på EG-

ellerrätten konvention. Vidare sådana undantag skallen attanges
med hänsyngöras till i vilken utsträckning gemenskapsrätten eller

konventionen omfattar ändamål finansieraras med avgiftersom som
omfattas NSAL. Förslaget innebär föreskrifterav undantagatt fårom
meddelas endast då det frågaär tolkning internationelltettom av
avtal. Undantagen får naturligtvis inte innebära den avgiftsskyldigeatt
åläggs betala andra eller högreatt avgifter vadän normalt gäller.som
Bemyndigandet inte heller meddelarätt administrativt betingadeattger
eller skönsmässiga undantag.

Vi föreslår också regel NSAL inte skall tillämpasatten som anger
i fråga ersättning till enligt vad följerom EG-personer som, som av

eller konvention,rätten skall omfattas lagstiftningen ien ettav annat
land. Det innebär således i enlighet med den bedömning vi gjortsom-
i avsnitt 12.3.5 inga avgifter alls skallatt i dessa fall. Någottas ut-
behov undantag förgöra endast vissaatt avgifter ñmis således inte.

Vi föreslår dock denna generella regel inte skallatt gälla i fråga om
sådana avtal omfattar endast begränsat antal förmånssystem.ettsom
För närvarande gäller det Sveriges avtal med Kanada, USA och
Québec. Det innebär NSAL i princip tillämpligatt är i falläven då
dessa konventioner lagstiftningen i Kanada,att USA elleranger
Quebec skall tillämpas. Dock utformas bemyndigandet till regeringen

meddela undantag i frågaatt vilka avgifter skall betalas så,om som att
avgifter omfattas de angivna konventionerna i sådant fallsom kanav
undantas från avgifter på den aktuellauttaget inkomsten.av
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socialav-särskilda frågorNågra13 om

gifter

Inledning13.1

funnitsocialavgifterlagstiftningenvårt arbete medunderVi har om
viochlagtekniskinteantal frågor är naturrentett som ansersom av

i dettaredovisasutförligt. kommerlite Debehandlasbör attmera
kapitel.

under vårtkapitel vii detta harfrågor behandlasdeUtöver som
stycket 14kap. 4 § förstasärskilda regel 2dendiskuteratarbete

ideellm.fl. fråntill idrottsutövareersättningvilkenenligtSAL en
skallidrottslig verksamhetfrämjahuvudsakligt syfteförening med att

utbetaladearbetsgivaravgifter denförunderlagetfrånundantas om
basbelopp. Motsvaran-halvtåret inte överstigerunderersättningen ett

lagenoch kap. 2 §2 § 11förmånssidan i 3 kap.påregel finnsde
negativaReglerna kanallmän försäkring AFL.1962:381 varaom

deochframtida pensionssystemet,inom detför idrottsutövarna
funnitemellertidVi harmed skattereglema.inte attöverensstämmer

kräva särskildaregler skulledessa över-till ändringarförslag av
ochsituationekonomiskaidrottsföreningarsdet gällerväganden när
inteVåra direktiv kanstödformer.kompenserandeeventuella behov av

valtvi har därföröverväganden, ochsådanaför attutrymmeanses ge
frågan.länma

sjömänArbetsgivaravgifter för13.2

Inledning13.2.1

f.n. lägreredare betalarsysselsätter sjömänArbetsgivare som
arbetsgivare.folkpensionsavgift andrasjukförsäkringsavgift och än

sjömanspensionsavgift. Be-särskildredarnabetalarSamtidigt en
socialav-1981:691finns i lagenavgifterdessastämmelser omom

funnitviSAL harsamband med vårSAL. I översyngifter av
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anledning bl.a. bakgrund uttalandenatt, imot 1995/962227av prop.
Beskattning sjömän, vissagöra överväganden.av

Vi medvetna frågan stöd till denatt svenska rederinäringenom om
under beredningär i regeringskansliet se bl.a. 1997/98:1,prop

utgiftsområde 22, 46. Vi givetvis inte någongöras. attavser
prövning det nuvarande med statligt stöd till sjöfartensystemetav i
form bidrag till inbetald skatt och socialavgifter. Vad viav har funnit
anledning överväga tidigareär skälatt till arbetsgivare förattom
sjömän betalar lägre sjukförsäkrings- och folkpensionsavgifter än
andra arbetsgivare alltjämt föreligger dagens särskildasamt om
sjömanspensionsavgift bör avvecklas.

13.2.2 Bakgrund

Arbetsgivare sysselsätter sjömän betalar lägre sjukförsäkringsav-som
gift och folkpensionsavgift andra arbetsgivareän kap.2 2 § andra
stycket SAL. De lägre fastställs årligenprocentsatserna Riksför-av
säkringsverket och skall förhållandet mellan antaletmot svenskasvara
sjömän och hela antalet sjömän svenska handelsfartyg. För år 1998
uppgår den fastställda sjukförsäkringsavgiften till 6,57 ochprocent
folkpensionsavgiften till 5,68 Motsvarande förprocent. procentsatser
andra arbetsgivare 7,93är respektive 6,83procent procent.

Samtidigt betalar redarna särskild sjömanspensionsavgiften om
1,20 på avgiftsunderlaget 2 kap. 2 § förstaprocent stycket SAL. I
lagen 1984:668 uppbörd socialavgifter från arbetsgivareom av
USAL kallades tidigare de arbetsgivaravgifter redarna betalarsom
för redaravgifter. I samband med riksdagens beslut upphävaatt
sjömansskattelagen SFS 1996:1330 upphävdes emellertid det
särskilda för uppbörd redaravgiftersystemet och begreppetav
redaravgifter utmönstrades lagtexten se prop.1995/96:227. Iur
skattebetalningslagen SBL USAL förekommer såledesersattsom- -
inte begreppet redaravgifter. Uppbörden arbetsgivaravgifter förav
sjöinkomst sker på frågaisätt arbetsgivarav-numera samma som om
gifter på andra inkomster.

De lägre arbetsgivaravgifterna för sjömän har motiverats bl.a. med
del besättningen inte bosattatt i Sverigeär och därför inte helleren av

berättigad till de förmåner avgifterna avseddaär täcka. Enligtsom att
gällande kap.l 3 §rätt AFL i utlandet bosattaär utländska sjömän
på svenska handelsfartyg endast försäkrade för tilläggspension.
Svenska sjömän inte bosatta iär Sverige visserligen försäkradeärsom

för andra förmåneräven enligt AFL saknar på grund deattmen av-
inte inskrivnaär hos försäkringskassan till flera förmåner.rätt-
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används sjukförsäkringsavgiften för täcka kostnaderEnligt SAL att
lagstiftningsjukförsäkringsförmåner enligt AFL och vissför annan

Folkpensionsavgifter förs till bidrag till§.4 kap. 1 staten som
folkpensioneringen enligt AFL 4 kap. 2 §.finansieringen av

beredande pension sjömänSjömanspensionsavgiften används för av
handelsfartyg i utrikes fart 4 kap.påmönstrade svenskavaritsom

§.11
sjömändepartementspromemorian 1991:41 BeskattningDsI av

folkpensionsav-med lägre sjukförsäkrings- ochföreslogs systemetatt
sjömanspensionsavgiftenavskaffas. Någon förändringgift skulle av

1995/961227 Beskattning sjömändock inte. Iföreslogs prop. av
flera gäller för sjömän på förmånssi-bl.a. särreglerkonstaterades att

ändring enligt föreslagits i promemorian skulleoch vaddan att somen
belastningredarna får högrekunna innebära änsammantagetatt en

för arbetsgivare. bedömdes därföri övrigt gäller Detvad attsom
ytterligare innanpå avgiftsuttaget måste utredasfrågan nivånom

till de gällande särreglerna kan slopas.ställning kan tas om nu
frågan föränd-kunna ställning till eventuellavi skallFör taatt om

arbetsgivare sysselsätter sjömänavgifter frånringar i uttaget somav
förmånssidan.i dag gäller påklarlägga vadnödvändigtdetär att som

svenskautländska sjömän påfortfarande sådetFrågan ärär attom
svenskasocialförsäkringsförmåner sinatillgång tillfartyg har änsämre

gående för sinalängreredare generellt harkollegor och ett ansvarom
arbetsgivare.andraanställda än

folkpensionsförmåner för sjömänSjukförsäkrings- och13.2.3

nationellGällande rätt

vid sjukdomKontantförmâner

särskilda regler för sjömänssjömanslagen 1973:282 gäller rättEnligt
har befattningsjömankontantförmåner vid sjukdom. Närtill en

grundarbetsofönnögen påhanlönfartyg utgår även är avom
skada hansjukdom ellersjöman närskada. Harsjukdom eller enen

tid därefterutgår lön för sådanpå fartyg,befattninglämnar etten
ellerpå grund sjukdomenarbetsofönnögenhanunder vilken är av

från det han60 dagarutgår dock under högstskadan. Lönen att
fart och 30 dagarutrikes högstdenna avsågbefattningenlämnade om

arbetsoförmåga påtill lön vidavsåg inrikes fart.befattningen Rättom
delbeträffande sådaneller skada föreliggersjukdom ävengrund avav

på fartyginte har befattningvilken sjömanunderanställningstiden en
dennesräkning eller står tillför arbetsgivarensutför arbetemen
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förfogande eller ledigär kompensation för ordinarie arbetstidsom
Äveneller övertidsarbete. i dessa fall utgår lönen under högst 60

respektive 30 dagar.
En arbetsgivare för sjömän har haft kostnader för anställdsom en

till följd sjukdom eller skada har enligt förordningen 1982:842av
vissa sjukförsäkringsersättningar för sjömän till ersättningrätt frånom

försäkringskassan. Ersättningen regleras bl.a. så arbetsgiva-sätt att
får uppbära den anställdes sjukpenning till den del den interen

överstiger den utbetalda lönen. Ersättning skall beräknas den lön
arbetsgivaren betalat till den anställde under sjukdomstiden och på de
kostnader arbetsgivaren haft för fri kost och logi för den anställdesom
under denna tid. För de första 14 dagarna sjukperiod lämnasav en
ersättning med 30 utgiven lön och kostnaderprocent och för tidav
därefter med 90 lönen och övriga kostnader.procent av

Arbetsgivaren kan således ha formsägas hosregressrätten av
sjukförsäkringen i fråga den anställdes sjukpenning för den tid dåom
denne uppbär sjuklön. Regressrätten omfattar inte sjömän inte ärsom
sjukpenningförsäkrade. Ersättning till arbetsgivare enligt vad sagtsnu
beslutas Göteborgs allmänna försäkringskassa.av

Vårdförmåner vid sjukdom

sjömanslagenI bestämmelser sjömäns till sjukvård.rätt Därges om
föreskrivs bl.a. befälhavaren skall sörja för sjuk elleratt skadadatt en
sjöman har befattning på fartyg får betryggande vård. I vårdensom
ingår "underhåll", läkarbehandling och läkemedel. Det arbetsgiva-är

skall betala för vården sådan sjöman.ren som av en
Om sjöman har sjukdom eller skada han lämnar sinnären en en

befattning eller får sjukdom eller skada under på tillträdaväntanen att
fartygsbefattning, skall arbetsgivaren bestrida kostnaden för vård av
sjömannen under högst 42 dagar eller, sjömannen vårdas i annatom
land där han bosatt,än underär högst 84 dagar. Skyldigheten att
bestrida sådan kostnad upphör, med vissa undantag, vården inteom
har åtnjutits inom månader från det sjömannens behov vårdattsex av
inträdde.

För kostnad sjömans arbetsgivare haft betala för öppensom en att
hälso- och sjukvård, tandvård, sjukhusvård, läkarvård eller annan
sjukvårdande behandling har hannämnts till gottgörelserättsom ovan
enligt bestämmelserna i AFL 2 kap. §.7 Denna omfattarrätt endast
kostnader för sjömän bosatta i Sverigeär eller till följdsom som av
förordning EEG 1408/71 har till vårdfönnånerrätt i Sverige vidnr
sjukdom och moderskap.
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Folkpensionsförmåner

folkpension inga särskilda regler för sjömäntill finnsBeträffande rätt
bör här påpekasgäller vanliga reglerna i AFL. Detför dessa deutan

tillpensionspoäng tjänar intillgodoräknasden rätt ävenatt som
tilläggspensioneftersom sjömän försäkrade förochfolkpension, är

tillgodoräknas de pensionspoäng ochbosättningoberoende av -
bosättning i Sverige. Förfolkpensionsrättdärigenom även utan-

utländska medborgare krävs docksådan folkpension tillutbetalning av
bosättning här ikap. § AFL landet.gällande nationell 5 1enligt rätt

socialförsäk-försvinner med det förslag tillbegränsning dockDenna
huvudbetänkande.S0fL vi lagt fram i värtringslag som

folkpensionsförmåner pensionstillskott, bostads-till andraFör rätt
förmåner dockbosättning i Sverige. Dessatillägg, krävsetc. är rent

för finansie-Folkpensionsavgiften används endastskattefinansierade.
2 § SAL.folkpensioneringen enligt AFL 4 kap.ring av

1408/71förordningFörmåner till sjömän enligt

betänkandeoch EG anförde i sittsocialförsäkringenUtredningen om
följande s.395f:EES bl.a.Social trygghet och1993:115SOU

kontantförmåner vidbestämmelsersjömanslagensdet gällerNär om
omfattar1408/71 förordningeni förordningi 4.2sjukdom attart.anges

förordningen.förmåner täcksredare fördärsystem som aven ansvarar
omfatta sjukförmåneroch för sig desåledes iFörordning 1408/71 synes

Enligt 4.3 i förordning 1408/71vid sjukdom.till sjömän art.utgessom
intede olika förmånsslagenförordningens bestämmelserdockgäller att om

författningsbestämmelser redaresmedlemsstaternasskall påverka om en
bestämmelserförordningens särskildatorde innebäraDetta att omansvar.

fråga förmånertillämpliga iförmånsslagen intede olika är utgesom som
sjömände särskildaenligt sjömanslagen. Förtill sjömän system som avser

avdelning bl.a.bestämmelser Iförordningens allmännagäller endast om
lagstiftning avdelning lloch reglerna tillämpliglikabehandling samtom

bestäm-med administrativaavdelningarna i förordningenavslutandede
definitionen begreppetemellertidSjömän omfattasmelser avavm.m.

ii den mån sjömän,innebärförordning 1408/71. Detanställda i att som
sjukpen-trygghet,för socialallmäntSverige, omfattas t.ex.ett systemav

förmånsslagende olikaförordningens reglerningförsälcring, är om
omfattasSjömände förmänema.på sjömäns tilltillämpliga rättäven som

tillförordningen hävdaalltså på grundval rättlagstiftning kansvensk avav
möjlighet förockså haRedaren kommersvensk sjukpenning.bl.a. attatt

kostnader förlagstiftning, få tillbakaomfattas svenskskallsjömän, avsom
från försäkringskassan.sjukdom sådana sjömänvidförmåner
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Enligt den utredningen bedömning vunnit tillämpning omfattasvars- -
således sjömän förordningens personkrets, och sjuklön enligtav
sjömanslagen fönnånär omfattas förordningens sakligaen som av
tillämpningsområde. Enligt 13 i förordningen omfattasart. denc som

anställd ombordär på fartyg för medlemslandsett flaggaettsom av
denna lagstiftning. Reglerna i avdstats III i förordningen dock inteär
tillämpliga på sjuklön enligt sjömanslagen. Däremot förordningensär
regler fullt tillämpliga i fråga förmånerut till sjömänutgesom som
från den allmänna försäkringen. Det innebär sjömän skallatt som
omfattas svensk socialförsäkring har tillrätt alla svenska förmånerav

omfattas förordning 1408/71 på villkorsom gäller förav samma som
andra skall försäkrade i Sverige.som vara

På gäller, i fallsätt då svensk lagstiftning skall tillämpas,samma
ömanslagens bestämmelser arbetsgivares för vårdförrnånerom ansvar

vid sjukdom parallellt med reglerna i förordning 1408/71. Om en
sjöman svenskt fartyg således blir iett behov sjukvård, gällerav
i första hand förordningens regler till förmåner förrätt anställda,om

bestämmelserna i sjömanslagen ålägger redarenmen om föransvar
kostnader för sjukvård därutöver så gäller dessa bestämmelser.

Förmåner till sjömän enligt bilaterala konventioner socialom
trygghet

I de bilaterala konventioner social trygghet Sverige ingåttom som
finns särskilda bestämmelser tillämplig lagstiftning för sjömän.om
Liksom fallet enligt EG-rättenär omfattas sjömännen enligt konventio-

i regel lagstiftningen i det land flagga fartyget för.nerna Iav vars
några konventioner har gjort undantag från denna regel förman

arbetar på fartyg för det landets flaggapersoner som som ena men
avlönas arbetsgivare i det andra landet.som av

sjömanEn med tillämpning bestämmelserna i någonsom av
konvention skall omfattas svensk lagstiftning skall enligt konventio-av

eller protokollen till dessa regelmässigt bosattnerna ianses som
Sverige. Det innebär sådan sjöman har tillgång tillatt hela deten
svenska socialförsäkringssystemet.

Socialförsäkringsskyddet för sjömän enligt SofL

Enligt vårt förslag till socialförsäkringslag SofL skall arbete som
sjöman på svenskt handelsfartyg arbete i Sverige. Dettaanses som
skall gälla anställningäven vid s.k. bare-boat charter med svensk
anknytning. sjömanEn svenskt handelsfartyg kommer därigenom
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omfattas helabosättningmedborgarskap ochoberoende att avav --
såledessocialförsäkringen ochdelenarbetsbaserade ärden av

30-delsberäknadATP-baseradsjukpenning ochför bl.a.försäkrad
Är ocksåomfattas hani Sverigebosattsjömannenfolkpension. av

sjukvårdsförsälcringen.bl.a.
handelsfartyg såledeskommersvensktpåutländsk sjöman att,En ett

fåland, kunnai någotSverige ellerbor ihan annatoavsett om
30-delsberäknadATP-grundadtillgodoräknasochsjukpenning

ocksåtordesjömän. Detsvenskavillkorfolkpension på somsamma
från försäkringskassanersättningfåarbetsgivaren kaninnebära att

sjukförsäk-vissa1982:842nämnda förordningenenligt den omovan
kostnaderoch andraför lönför sjömänringsersättningar även som

utländsk sjöman.haft förarbetsgivaren en

uppgifterstatistiskaVissa

redovisa-sjömansregistret ochfrånhämtatsuppgifterEnligt somsom
sjörnanslagstiftning 109s.1991:103 EnSOUbetänkandetdes i ny

svenskasjömän i denaktivaantaletdet totalabilaga 4,samt var
svenska19 05825 087. Däravoktober 1991den lhandelsflottan var

330 icke-utländska sjömännendeutländska sjömän. Avoch 6 029 var
dessaSverige. 257bosatta iintemedborgarenordiska avvarasom

socialför-svenskadelvis denelleromfattades heltutländska sjömän av
trygghet.socialkonventionergrund bilateralapåsäkringen omav

folkpensionsavgiftenochsjukförsäkrings-förårs1998 procentsatser
antaluppgifterledningmedfastställtsRFVredare harför omavav

minst 300handelsfartyg medsvenskasjömän påombordanställda re-
sammanlagda1994-1996. Detårenbruttodräktighet undergistertons

087år 12 945, 11dessaochundersjömänantalet ettvart res-varav
sjömänbland dessamedborgaresvenskaAntaletpektive 9 944. var

undersvenskarandelenMedeltaletrespektive 8 527.593, 9 07210 av
0,83.årdessa tre var

Sjömanspensioneringenl3.2.4

pensionssystemetallmännadetfanns vid sidan1989årFram t.o.m. av
dettaSjömanspension enligtför sjömän.pensionssystemsärskiltett

Entill sjöss.tjänstgöringmed långsjömänerhållaskundesystem av
reglerenligt dekvaliñkationsvillkor hadeuppfyllde vissasjöman som

ålder. Rättenfrån årssjömanspension 55tillgällde år 1989 rättsom
fyllde 65 år.då sjömannenupphörde den månadtill pension
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Efter förslag i 1989/90:4 se bet.även 1989/90:TU7prop.
beslutade riksdagen den särskilda sjömanspensioneringenatt reglerad-i kungörelsen 1972:412 sjömanspension skulle upphöraom vid-
utgången år 1989 SFS 1989:996. En sjömanav vid utgångensom av
år 1989 beviljats pension eller då fyllt 55 år har dock till fullrättsom
pension enligt den upphävda kungörelsen efteräven utgången årav
1989. Sjömän vid utgången år 1989 befarm sig i åldersinterval-som av
let 46 år 8 månader till 55 år och då kvalificerat sig för pensionsom
har till reduceradrätt pension efter utgången år 1989. Reglernaav
innebär den tidpunktatt sjömanspensionersenaste kan nybeviljassom
infaller under april 1998.nu

Utöver pension enligt 1972 års kungörelse fortfarandeutges
sjömanspension enligt äldre författningar. Vissa dessa pensioner ärav
livsvariga. Den juni1 1997 utgick sammanlagt 1 034 sjömanspension-

799 ochtemporära 235 livsvariga.er, varav Antaletvar utgående
sjömanspensioner minskar successivt. I 1995 utgick 1 498mars pen-
sioner, imars 1996 1 276 pensioner och i 1997 1 078 pensioner.mars

Sjömanspensioneringen administrerades år 1994 handels-t.o.m. av
flottans pensionsanstalt HPA. Ansvaret för den återstående admini-
strationen sjömanspensioner därefterav togs över RFVav
SFS 1994:1274.

Sjömanspensioneringen skall finansieras dels fonderadegenom
medel jämte avkastning, dels den särskilda sjömanspensionsavgiften
l ,20 procent betalas redarna. samband med sjömanspensio-som av
neringens avskaffande konstaterades dock intäkterna från fondkapi-att
talet tillsammans med sjömanspensionsavgiften helt otillräckligavar
för finansiera sjömanspensionerna.att Fondkapitalet hade successivt
minskat och skulle komma förbrukas under budgetåretatt 1991/92.
Riksdagen beslutade därför den fortsatta finansieringenatt av
pensionsåtagandena, efter det fondkapitalet förbrukats,att skulle ske

upplåning i Riksgäldskontoret RGK ochgenom sjömanspen-genom
sionsavgifter.

Sedan fondmedlen förbrukats har underskottet i finansieringen täckts
upplåning inom riksdagen beslutadgenom 60 milj. kr.en av ram om

Skulden till RGK minskar och skall enligt beräkningar gjordesnu som
RFV i februari 1996 återbetald år 1999.av Därefter kommervara

således med oförändrat avgiftsuttag överskott uppstå.ett att- -
Enligt uppgifter från RFV skulden till RGK i september 1997var

8,7 milj kr och den beräknas vid årsskiftet 1998/99 ha minskat till
drygt 1 milj kr. Enligt beräkningar kommer avgiftsintäkternasamma
för år 1998 uppgå till drygt 24att milj kr medan kostnaderna för
utbetalda pensioner kommer uppgå till 21 milj kr.att Tillsammansca
med administrationskostnader och räntekostnader beräknas de totala
kostnaderna för året uppgå till drygt 22 milj kr. Enligt tidigare
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pensionsutgifterna fram år1996 skullefebruariberäkningar t.0.m.
följande:2000 bli

milj kr1996 27
milj kr22,21997
milj kr14,41998

milj kr9,51999
milj kr6,42000

sjöfartbidrag till svenskStatligt13.2.5

handelsfartyg isvenskasjömänsysselsätterArbetsgivare som
statligt1996:1559förordningeni enlighet medutrikestrañk kan om

ochinbetald inkomstskattförsjöfart erhålla bidragsvenskbidrag till
kraft denträdde iFörordningenför socialavgifter.kostnaderför

januari 1997.1
mednänmda förordningenenligt densjömansskatt lämnastillBidrag

arbetsgivarenenligt SBLskatteavdragmotsvarande detbelopp som
Bidragbetalats in 4 §.harochsjöinkomsterskall göra som

denskatteavdragetden delinte fördocklämnas avsersomav
pensionsavgiften.allmänna

29 000 krmedför socialavgifter länmaskostnadertillBidrag per
bidrag fattasi frågor§. Beslutårsarbetskraft 5ochkalenderår avom

GötalandsLänsstyrelsen i VästraBidrag betalasRederinänmden. ut av
län.

skrivelseseptember 1997 mediRedareförening inkomSveriges en
beslutadesjöfartspolitiken. Regeringenden svenskatill regeringen om

skrivelsenK97/3309/21997novemberden 6 att som svar
bedömningredovisar sindär regeringenpromemoriaöverlämna aven

arbetetinriktning det fortsattafrågorna och densjöfartspolitiskade
snabbtförklarade därRegeringenkommer attattatt man avserges.

bemanningskostnademaför kunna reduceraförutsättningarnapröva att
möjlighetenundersökaskallhandelsfartyg. Bl.a.svenskapå attman

29.000 krfrån dagenssociala skyddanställdestill denöka bidraget
nivå.helårsanställd till högreenper
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13.2.6 Våra överväganden och förslag

Förslag: Reduktionen sjukförsäkrings- och folkpensionsav-av
giften för arbetsgivare sysselsätter sjömän avskaffas. Sam-som

Återståendetidigt slopas sjömanspensionsavgiften. sjömanspensio-
finansieras statsmedel.ner genom

Inledning

Vi medvetnaär frågan statligt stödatt till rederinäringenom f.n.om
underär omprövning. Vi inte heller någongöra prövningattavser av

det redovisade med statligt stödsystemet till sjöfartenovan i form av
bidrag till inbetald skatt och socialavgifter. Vad vi har funnit an-
ledning överväga tidigareär skälatt till arbetsgivare för sjömänom att
betalar lägre sjukförsäkrings- och folkpensionsavgifter än andra
arbetsgivare alltjämt föreligger den särskilda sjömans-samt om
pensionsavgiften skall avvecklas. Vi här vår bedömninggör utan
hänsyn till rederinäringens behov stöd i konkurrenssitua-utsattav en
tion. Sådant stöd kan i stället så nödvändigt i särskildom anses ges-
ordning utanför socialförsäkrings- och socialavgiftssystemen.

Sjukförsäkrings- folkpensionsavgifternaoch

De lägre sjukförsäkrings- och folkpensionsavgifterna för arbetsgivare
sysselsätter sjömän har motiverats bl.a medsom delatt en av

besättningen inte bosatt iär Sverige och därför inte heller berättigad
till de förmåner avgifterna avseddaär täcka. Som torde hasom att
framgått redogörelsen detär emellertid i dagav mycketovan
sjömän på svenska handelsfartyg inte omfattas det svenskasom av

Ävensocialförsäkringssystemet. sjöman inte blir försäkradom en
enbart med tillämpning AFL omfattas han i de flesta fall ändåav av
det svenska socialförsäkringssystemet inklusive sjukförsäkringen och-
folkpensioneringen till följd bestämmelserna i förordning 1408/71av-
eller i någon konvention Sverige ingått med det land i vilketsom
sjömannen medborgareär eller bosatt. Redan till följd vadav som nu

det inteär längre motiveratsagts ha lägre sjukförsäkrings-att och
folkpensionsavgifter för arbetsgivare sysselsätter sjömän.som

Om vårt förslag till socialförsäkringslag vilket vi måste utgåantas -
från kommer sjömän svenska handelsfartyg omfattas helaatt av-
den arbetsbaserade delen socialförsäkringen oberoende medbor-av av
garskap och bosättning. Det ursprungliga motivet för de differentie-
rade avgifterna blir då relevans.utan
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på fartyg har till full lönhar befattningsjöman rätt även närEn som
skada eller sjukdom. När hanarbetsoförrnögen grundhan är av

lön under viss tid 30 eller 60 dagarbefattningen utgår fulllänmar
sjömän betalar således initialtArbetsgivare sysselsätterdärefter. som
arbetsgivare och de harhögre nivå vad andrasjuklön på gör,änen

för utbetalning sjuklön. Påtiden längre gåendeockså iett ansvar av
förordningen 1982:842 vissabestämmelserna igrund omav

begränsas emellertidsjukförsälcringsersättningar för sjömän ansvaret
andra arbetsgivare har.sig inte från detskiljeroch nämnvärt ansvar

ersättningsjukperiod lämnas meddagarnade första 14För enav
lön och fri kost och logi.kostnaderna för utgiven30 procent av

slutligen för 70 kostnadernastår såledesArbetsgivaren procent av
utgår ersättning med 90period. tid därefterdenna Förunder procent

förstår således då endast 10och arbetsgivarenkostnaderna procentav
kostnaderna.av

måste enligt sjömanslagensysselsätter sjömänarbetsgivareEn som
sjuk sjömanför skadad ellernödvändig sjukvårdbekosta somm.m. en

Är Sverige ellersjömannen bosatt ibefattning på fartyget.har
någonförordning 1408/71 elleriomfattas han bestämmelsernaav

kostnader tillemellertid dessaåterbetalar sjukförsäkringenkonvention
kap. § AFL.arbetsgivaren 2 7

svårt finna nâgraframgå detanförda tordedet ärAv attattnu
sjömän i framtidensysselsätterför arbetsgivarebärande skäl att som

folkpensionsavgifter andrasjukförsäkrings- ochskall betala lägre än
SofL träderoch i all synnerhetredanarbetsgivare. Detta gäller närnu

reduktionen sjukförsäk-den särskildaföreslår därföri kraft. Vi att av
avskaffas.folkpensionsavgiftenochrings-

ömanspensionsavgiften

arbetsgivar-bör betala lika högaredareför bedömningenGrunden att
harsjömännenandra arbetsgivareavgifter är att sammanumerasom

omfattasandrasocialförsäkringsförmåner i Sverigetillrätt som som
emellertidSjömanspensionområdet.lagstiftning på ärsvensk enav

det allmännautgår enligtde förmånerförmån systemet.utöver som
månfinansieras och i vissförmån skalldärför hur dennaFrågan är

kvar.den kommer finnasunder den tidskall betala den attsomvem
dvs.princip fördelningssystem,iSjömanspensioneringen är ett

avgifter betalas inbetalas medför visst årpensionerutgående ett som
Visserligentillgå.fondmedel finns inteår. Någraunder attsamma

flera årundereftersomsjömanspensionsfond,finns systemetmenen
vilkenskuld hos riksgäldenfinns ställetunderskott igått med en

de återståendeinnebärstatsskulden. Detdelskuld är attaven
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pensionerna måste finansieras antingen avgifter ellergenom genom
statsmedel.

deAv beräkningar redovisats i föregående avsnitt framgårsom att
det inom år, med oförändrat sjömanspensionsavgifter,ett uttagpar av
kommer uppstå överskott i sjömanspensionssystemet,att ett ett
överskott sedan kan förhållandevisväxa snabbt. Omantassom

ömanspensionerna i framtidenäven skall finansieras arbetsgi-genom
varavgifter kan således tänka sig successiv sänkningman en av
avgiftssatsen.

Ett alternativ innebär den totala avgiftsnivån blir likaannat attsom-
hög för redare för andra arbetsgivare kan slopaattsom genastvara-
sjömanspensionsavgiften och i stället använda del folkpensions-en av
och sjukförsäkringsavgiften eller någon avgift för sjömans-annan- -
pensionerna.

Om i stället väljer lösning där de återstående sjömanspensio-man en
finansieras statsmedel, blir det inte arbetsgivarnanerna genom utan

skattebetalarna betalar pensionerna. Ettgemensamt argumentsom som
kan tala för sådan lösning och avgiftslösning ärmoten atten en
avgiftslösning innebär arbetsgivarna får finansiera förmånatt en som
inte kommer anställda sjömän tillgodo 1998 det sista år underärnu
vilket sjömanspension kommer kunna nybeviljas. ömanspension-att

således under avveckling.är Fram år 2008 kommert.o.m.erna
pensioner kunna både enligt års1972 kungörelse och enligtatt utges
äldre författningar. Därefter kan endast livsvariga pensioner enligt
äldre författningar Det får dock endast mycket litetutges. antas att ett
antal sjömän har till pension enligt äldrerätt regler fortfarande ärsom
i livet då.

Vi det önskvärt med så enhetligaär regler möjligt,attanser som
dvs. alla arbetsgivare skall betala lika mycket i arbetsgivaravgifter.att

också svårtDet motivera förslagär i realiteten innebäratt ett attsom
arbetsgivare sysselsätter sjömän skall betala högre avgifter änsom
andra arbetsgivare, särskilt bakgrund sjömanspension intemot attav
kommer kunna nybeviljas efter år 1998. Vi föreslår därföratt att

ömanspensionsavgiften avskaffas och återstående sjömanspension-att
finansieras med statsmedel.er

Kostnadseffekter

Med ledning RFV:s beräkningar för år 1998 se ovan kanav
underlaget för sjömanspensionsavgifterna uppgå tilluttag antasav ca

miljarder2 kr. Intäkterna i form sjömanspensionsavgift för år 1998av
har också beräknats till knappt 25 milj kr. Denna intäkt faller bort om
sjömanspensionsavgiften försvinner. Om nedsättningen folkpen-av
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sions- och sjukförsäkringsavgiften slopas innebär det emellertid en
budgetförstärkning 40 milj kr år. Netto ökar såledesom ca per
intäkterna med milj15 kr år.per

13.3 Utomlands bosatta artister

13.3.1 Inledning

Utomlands bosatta artister och idrottsmän betalar för ersättning för
artistisk eller idrottslig verksamhet i Sverige skatt enligt lagen
1991:591 särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artisterom
m.fl. SkattenLSI. definitiv källskattär och med 15tas uten procent

beskattningsunderlaget. Någon inkornsttaxering sker således inte iav
dessa fall.

Ersättning för vilken det skall betalas skatt enligt LSI skall enligt
gällande lagstiftning 2 kap. första4 § stycket 4 SAL undantas från
underlaget för arbetsgivaravgifter. Eftersom sådana ersättningar inte
inkomsttaxeras i Sverige, kan inte heller egenavgifter påtas ut
ersättningarna 3 kap. 5§ SAL jämfört med kap.11 4§ AFL.
Frågan med beaktande framför alltär bestämmelserna inu, av
förordning EEG 1408/71 det finns skäl ändra dessa reglerattnr om,
så socialavgifter kan på ersättningar beskattas enligt LSIatt tas ut som
på på andra ersättningar.sättsamma som

13.3.2 Våra överväganden förslagoch

Förslag: Inkomster beskattas enligt lagen 1991:591som om
utomlands bosatta artister m.fl. skall kunna ingå i underlaget för
arbetsgivaravgifter på andra ersättningar försättsamma som
arbete i Sverige.

Förordning 1408/71 gällande iutgör Sverige och harrättnumera
företräde framför avvikande nationell Det innebär bl.a. denrätt. att
personkrets omfattas den svenska socialförsäkringen harsom av
förändrats. Förordningens lagvalsregler innebär enligt huvudregeln att

medborgare i medlemsland skall omfattad lagstiftningenetten vara av
social trygghet försäkrad endast i det medlemsland där han ellerom

hon har sysselsättning anställd eller egenföretagare. Från dennasom
princip finns vissa undantag tillämpningen förordningenmen av
innebär under alla förhållanden bosättningen endast undantagsvisatt
får för försäkringstillhörigheten.betydelse Det land som en person
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försäkradskall i behörigt socialförsäkringsav-är ensamt att ta utvara
gifter försäkradespå den förvärvsinkomster.

Tillämpningen EG-rätten också det förslag till socialför-av men-
säkringslag SofL vi lagt fram i vårt huvudbetänkande se avsnittsom

medför7.1 begränsat eller inte allsäven äratt personer som-
skattskyldiga i Sverige arbetar här regel skall omfattasmen som som

Ãrden svenska socialförsäkringen. de utsända hit arbetsgi-av av en
i utlandet kan de dock kvarstå i det landets socialförsäkring. Omvare

utsändning inte föreligger har den förvärvsarbetande till svenskarätt
socialförsäkringsförmåner villkor gäller för andrasamma som som

försäkrade i Sverige. Det artister och idrottsmänär ävenavser som
enligtbeskattas LSI.

Vi har i tidigare kapitel slagit fast utgångspunkt för de förslagatt en
vi framlägger socialavgifter iär möjligastörstaatt ut-som nu

sträckning skall kunna för samtliga har inkomsttas ut personer som
förvärvsarbete och skall omfattade svensk socialförsäk-av som vara av

ring, denna tillhörighet grundas på enbart svensk ellerrättoavsett om
följer internationell Om, och i så fall hur, den förvärvsarbe-rätt.av

itande beskattas Sverige skall betydelse. Det bör såledesutanvara
råda kongruens mellan försäkringstillhörighet och avgiftsskyldighet.

skäl till varför socialavgifter tidigareEtt inte tagits på inkomsterut
beskattas enligt LSI dessa inkomsttagare inte har haftär rättattsom

till de flesta svenska förmåner på grund de inte bosatta härärattav
framgåtti landet. Som så inte längre fallet. Huvudprincipenärovan

enligt EG-rätten förvärvsarbetande haskall rättigheterär att en samma
och skyldigheter enligt lagstiftningen i det land han arbetar allasom
andra förvärvsarbetar i det landet, han bosatt iäven är ettsom om

land jfr i förordning3 1408/71. Detsamma kommerannat art. att
gälla med vårt förslag till socialförsäkringslag SofL.

fortsättningsvisOm Sverige skall avstå från socialav-även att ta ut
gifter på inkomster uppbärs skall omfattadsom av en person som vara

svensk socialförsäkring beskattas enligt innebärLSI, detav men som
inkomsttagarna i dessa fall får "gratis" socialförsäkringsförmåneratt

i Sverige. Vi inte detta rimlig ordning föreslårochärattanser en
därför inkomster beskattas enligt LSI i fortsättningenävenatt som
skall kunna ingå i underlaget för arbetsgivaravgifter på sättsamma

andra ersättningar för arbete i Sverige. På skallsättsom samma
egenavgifter det blir aktuellt kunna sådana ersättningartas utom- -
under förutsättningar gäller för andra arbetsersättningar.samma som

Det förslag vi lägger fram kanhär i vissa fall medföra attsom
kostnaderna för arbetsgivare eller anlitar artist elleren annan som en

idrottsman blir betydligt högre vad fallet. villVi dockän ären som nu
påpeka artister och idrottsmän bor i EU-land ochatt ett annatsom som
har sin huvudsakliga verksamhet där ofta skall omfattadevara av
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lagstiftningen i bosättningslandet. Enligt 14.2 b i förordningart.
1408/71 skall nämligen den normalt arbetar i två eller flerasom
medlemsländer inklusive bosättningslandet omfattadvara av- -
lagstiftningen i bosättningslandet.

det gäller avdrag frånNär avgiftsunderlaget för vissa kostnadsersätt-
ningar återkommer vi i avsnitt 13.4. egenavgifterHur och allmän
pensionsavgift skall kunna inte itas ut taxerasav personer som
Sverige återkommer vi till i kapitel 16.

13.4 Underlag för arbetsgivaravgifter för personer
beskattas enligt SINKsom

Inledning13 .4.1

fysiskaUtomlands bosatta arbetar i Sverige betalarpersoner som som
regel skatt enligt lagen 1991:586 särskild inkomstskatt förom
utomlands bosatta SINK. Den skatten statlig definitiv källskatt,är en
dvs. något taxeringsförfarande intesker beträffande sådana inkomster

skattepliktiga enligt SkattSINK. medär 25tas ut procentsom av
skattepliktig inkomst 15 det fråga sjöinkomst.ärprocent om om

Det finns enligt gällande lagstiftning vissa skillnader det gällernär
beräkningen underlaget för arbetsgivaravgifter på inkomsterav som
beskattas enligt SINK jämfört inkomstermed beskattas enligtsom
kommunalskattelagen 1928:370, KL. Vi skall i detta avsnitt beskriva
vilka dessa skillnader och bedömning fråganär göra en av om
reglerna något kan diskriminerande enligt ochsätt EG-rättenanses
hindra arbetskraftens fria rörlighet inom EU och EES. därvidDet är
nödvändigt klargöra bl.a. vad skattepliktig inkomstutgöratt som
enligt SINK och vilka skillnader finns i fråga beräkningsom om av
pensionsgrundande inkomst förPGI beskattas enligten person som

jämfört medSINK beskattas enligt KL.en person som
Även den särskilda inkomstskatt skall betalas enligt lagensom

1991:591 särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artisterom
m.fl. statlig definitivLSI källskatt. Vi har i föregående avsnittär en
föreslagit inkomster beskattas enligt den lagen i fortsättningenatt som

ingå underlaget förskall i arbetsgivaravgifter. frågeställningarDe som
behandlas dettai avsnitt har därför relevans för inkomsteräven som
beskattas enligt LSI.
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13.4.2 skattepliktig inkomst

Skattskyldiga enligt SINK utomlands bosatta fysiskaär personer som
uppbär sådan inkomst enligt den lagen skattepliktig. Lagenärsom
omfattar endast intäkter hänförliga till inkomst tjänst.av

Vilka inkomster skattepliktiga i §är 5 SINK. Skatteplik-som anges
tig inkomst förutom löneinkomster och därmed jämförligaär förmåner

pensioner, utbetalningar från pensionsförsäkring,även olika former av
ersättning från allmän försäkringskassa t.ex. sjukpenning, m.m.
Vidare i paragrafen skattepliktig inkomst enligt SINKatt äranges
endast sådan inkomst i och för sig skattepliktig enligt KL.ärsom

Den särskilda inkomstskatten enligt SINK statlig definitivär en
källskatt, vilket medför avdrag för kostnader hänförliga tillatt ett
aktuellt arbete i princip inte medges. Som konsekvens dettaen av

utbetald traktamentsersättning skattepliktig inkomstutgör och beskattas
fullt dvs. något kostnadsavdrag medges inte. Undantag gäller dockut,
för förersättning kostnad för till och från Sverige vid anställning-resa

början respektive slut och för logi medan arbetet utförs i Sverigeens
6 § andra punkten. Sådan ersättning inte till någon del skatteplik-är
tig enligt SINK.

Som framgår det sagda skiljer sig underlaget för SINK-av ovan
skatt från underlaget för skatt enligt KL endast det vissasättet att
inkomster enligt reglerna kostnadsavdrag i KL undantas frånsom om
skatt kommer beskattas enligt SINK. Inkomster till sinatt natursom
inte skattepliktiga enligt KL beskattas således inte heller enligtär
SINK.

Pensionsgrundandel3.4.3 inkomst PGI

inkomstMed anställning enligt huvudregeln i kap. §11 2av avses
AFL lön eller ersättning i eller andra skattepliktigaannan pengar
förmåner, försäkrad har fått arbetstagare i allmän ellersom en som

tjänst.enskild Vidare bl.a. med lön skall likställas kostnads-attanges
ersättning inte enligt 8 kap. 19 eller 20 § skattebetalningslagensom

1997:483; SBL undantas vid beräkning skatteavdrag.av
Innebörden det sagda ersättning för ökade levnads-är attav nyss

kostnader vid tjänsteresa och ersättningarandra för kostnader i arbetet
skall medräknas i den försäkrades PGI endast till den del dessa
ersättningar faktiskt beskattas, dvs. till den del de överstiger vissa
avdragsgilla belopp. De nämnda bestämmelserna i SBL gäller
emellertid inte vid bestämmande skatt enligt SINK. SBL ärav
nämligen tillämplig endast i fråga redovisning betalningochom av
skatt enligt SINK och gäller inte i fråga bestämmande skattom av
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enligt SINK 1 kap. 1-2 §§ SBL. Konsekvensen detta blir attav
kostnadserättningar till beskattas enligt SINKutgessom en person som
räknas med i arbetstagarens PGI till sitt fulla belopp under förut-
sättning ersättningen inte skattefri enligt undantagsbestäm-äratt
melserna i 6 § SINK, i vilket fall ersättningen inte till någon del utgör
pensionsgrundande inkomst.

finns i 4 § lagenDet 1959:551 beräknande pensionsgrun-om av
dande inkomst enligt AFL LBP bestämmelse tredje stycketen som

vid beräkning inkomst anställning skallatt göraanger man av av
avdrag för kostnader arbetstagaren haft bestrida i innehavdattsom
anställning, i den mån kostnaderna, minskade med erhållen kostnads-
ersättning, överstiger kronor. Enligt vad vi inhämtat, tillämpasettusen
emellertid i praktiken inte denna bestämmelse på inkomster som
uppbärs arbetstagare beskattas enligt SINK, eftersom kost-av som
nadsavdrag inte medges vid beskattning enligt SINK.

Inkomst anställning, för vilken försäkrad skall betala skattav en
enligt SINK, skall enligt 3 § LBP bestämmas med ledning särskildav
uppgift från arbetsgivaren s.k. kontrolluppgift. Den enskildegrön är
inte skyldig lämna någon deklaration eller uppgift. Detatt annan
innebär det f.n. i praktiken knappast skulle möjligt tillämpaatt attvara
avdragsregeln i 4 § tredje stycket förLBP beskattaspersoner som
enligt SINK.

13.4.4 Underlaget för arbetsgivaravgifter

Enligt 2 kap. 3 § lagen 1981:691 socialavgifter SAL utgörsom
förunderlaget beräkning arbetsgivaravgifter vadav av summan av

arbetsgivaren under året har i lön i eller ersättningutgett pengar annan
för utfört ellerarbete eljest med anledning tjänsten, dock inteav
pension, eller andra skattepliktiga förmåner eller, i fall isom avses
3 kap. 2 § andra stycket AFL, ersättning för utfört arbete. Medannan
lön likställasskall bl.a. kostnadsersättning inte enligt 8 kap. 19som
eller 20 § skattebetalningslagen 1997:483 undantas vid beräkning av
skatteavdrag.

Innebörden det sagda ersättning för levnads-ökadeär attav nyss
kostnader vid tjänsteresa och andra ersättningar för kostnader i arbetet
skall medräknas i avgiftsunderlaget till den del dessa ersättningar
beskattas, dvs. till den del de överstiger vissa avdragsgilla belopp. De
nämnda bestämmelserna i SBL gäller emellertid inte vid bestämmande

skatt enligt SINK. SBL nämligen tillämplig endast i frågaärav om
redovisning och betalning skatt enligt SINK och gäller inte i frågaav

bestämmande skatt enligt SINK kap.l 1-2 SBL. Kostnads-om av
ersättningar till beskattas enligt SINK skallutgessom en person som
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alltså enligt kap. 32 § SAL räknas med i underlaget för arbetsgivarav-
gifter till sitt fulla belopp förutsättningunder ersättningen inte äratt
skattefri enligt undantagsbestämrnelserna i 6 § SINK.

kap. § förstaEnligt 2 4 stycket 6 SAL skall vid bestämmandeman
avgiftsunderlag bortse från tillersättning den del denna motsvararav

kostnader i arbetet arbetstagaren haft täcka med ersättningen.attsom
Bestämmelsen fall då ersättningen för visst arbete lönen ärettavser
bestämd så den skall täcka kostnader i arbetet och arbetsgivarenatt

någonsåledes inte särskild kostnadsersättning till den anställde.utger
iI andra stycket paragraf bestämmelsen i förstaattsamma anges

tillämpligstycket 6 endast kostnaderna kan beräknas uppgå tillär om
minst 10 arbetstagarens ersättning från arbetsgivaren underprocent av
utgiftsåret. Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmersom
får fastställa schablon för beräkning arbetstagares kostnader i vissav
verksamhet. Schablonen skall bestämda yrkesgrupper och grundasavse
på genomsnittliga kostnaderna inomde respektive grupp.

i myndighetspraxisDet har bestämmelsen i 2 kap. §4ansetts att
första stycket 6 inte tillämpligSAL på arbetstagare beskattasär som
enligt SINK eftersom kostnadsavdrag inte medges vid beskattning
enligt SINK. Innebörden tolkningen den ersättning lönär attav som
i aktuella fallen till beskattasde enligt SINK skallutges en person som
räknas med i underlaget för arbetsgivaravgifter till sitt fulla belopp.

Våra13 .4.5 överväganden

Vår bedömning: beräkning förBestämmelserna underlagetom av
arbetsgivaravgifter på inkomster beskattas enligt SINK inteärsom
diskriminerande enligt Något skäl ändra bestäm-EG-rätten. att
melserna finns inte.

tilläggspensioneringenDet kan princip inomsägas attvara en
anställningsförhållande ellerersättning betalas iut ett ettsom

uppdragsförhållande och skattepliktig också skall ingå iärsom
jfr ocksåunderlaget för inkomsttagarens PGI 11 kap. 2 § AFL; prop.

ff.1989/90: 10 373 Det innebär i detta sammanhang1 att en persons.
på kost-beskattas enligt SINK normalt får PGI mottagenensom

eftersom också, till skillnad vadnadsersättning fullt han motut, som
pågäller för betalar skatt enligt KL, fär betala skatt heladen som

ersättningen. särskilt angivna kostnadsersättningar ersättning förDe
vid börjankostnad för till och från Sverige anställningensresa
utförs Sverigerespektive slut logi medan arbetet i ärsamt som
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frånundantagna SINK-skatt enligt vad framgått åär andrasom ovan
sidan inte till någon del pensionsgrundande för mottagaren.

Vad utbetalade kostnadsersättningar gäller isagtssom nyss om
princip frågai kostnader i arbetetäven arbetstagare ellerom som en
uppdragstagare har haft. Om avdrag för kostnaden inte får vidgöras
beskattningen ersättningen för arbetet lönen skall således helaav
ersättningen med vid beräkningen inkomsttagarens PGI.tas av

princip inomEn tilläggspensioneringen det skall rådaär attannan
överensstämmelse mellan förmåner och avgifter så sätt ersätt-att

betalasning i anställningsförhållande eller uppdragsför-ut ett ettsom
hållande och skall ingå i PGI också skall ingå imottagarenssom
underlaget för arbetsgivaravgifter och allmän pensionsavgift se prop.
1989/90:l10 173ft. Arbetsgivarens kostnader för viss arbets-s. en

därförkan bli olika beroende på arbetstagaren beskattastagare om
enligt SINK eller KL och arbetstagaren kan, beroende beskattnings-
form, få betala olika hög allmän pensionsavgift.

frågaDen uppkommer de angivna reglerna någotär sättsom om
kan diskriminerande och hindra arbetskraftens fria rörlighetanses
inom arbetstagarensEU. Att PGI varierakan uppåt eller neråt
beroende på beskattningsforrn kan inte diskriminerande,nog anses
eftersom skyldigheten betala såväl arbetsgivaravgift allmänatt som
pensionsavgift i dessa fall beroende arbetstagaren får PGI påär av om
inkomsten. Endast avgiftsskyldighet hade förelegat i båda fallenom

PGI tillgodoräknats i bara dem hade diskriminering kunnatettmen av
föreligga.anses

Det skulle vidare kunna hävdas någon form indirekt disk-att av
riminering sker arbetsgivare i vissa fall skulleattgenom en vara mer
benägen anställa arbetstagare beskattas enligt KLatt änen som en

beskattasarbetstagare enligt SINK med hänvisning till attsom
kostnaden för den blir högre. Eftersom det ofta utländskaärsenare
medborgare beskattas enligt SINK skulle diskriminering dessasom av
uppstå i förhållande till svenska medborgare, vilka vanligen bor i
Sverige och därför beskattas enligt KL.

Vid bedömningen denna fråga måste det emellertid hållas iav
minnet arbetsgivares kostnader för arbetsgivaravgifter inteatt en
generellt högre för beskattas enligtär SINK. Betalaspersoner som
inga kostnadsersättningar och det inte heller aktuellt tillämpaärut att
de särskilda avdragsreglerna i 2 kap. 4 § 6 SAL uppstår naturligtvis
ingen diskriminering. vissaI fall kan kostnaden för arbetsgivaren
dessutom bli lägre arbetstagaren beskattas enligt SINK, nämligenom

de kostnadsersättningar betalas sådana heltär ärutom som som
undantagna från SINK-skatt men inte från skatt enligt KL och
därigenom också helt undantagna från underlaget för arbetsgivarav-
gifter.
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Jämförelsen mellan arbetstagare beskattas enligt SINKovan som
respektive KL har gjorts med den utgångspunkten lönen i de bådaatt
fallen lika. En beskattasär enligt SINK kan emellertid haperson som

konkurrensfördel på det han kansättet lägreatt accepteraen en
bruttolön beskattas enligt KL, eftersomän skattenen person som

Ävenenligt SINK endast 25 dennaär omständighet måsteprocent.
beaktas i diskussion otillåten diskriminering kan förelig-en om anses
ga.

Sammanfattningsvis det sig mycket tveksamt reglernater om
avseende beräkning PGI och underlag för arbetsgivaravgifterav
verkligen kan diskriminera medborgare i andra länder ochanses
därigenom otillåtna enligt EG-rätten. Det uppenbartärvara att
reglerna inte generellt har någon sådan effekt. Det skullesett nog
också svårt hävda reglerna i visst enskilt fall skulleatt att ettvara
kunna få sådan negativ effekt för den enskilde reglerna skulleatten

diskriminerande. Situationen för beskattas enligtanses en person som
SINK respektive beskattas enligt KL nämligen aldrigären person som
helt jämförbar med hänsyn bl.a. till SINK-skatten lägreär änatt
skatten enligt KL.

Slutsatsen det anförda måste bli det inte finns anledningatt attav
föreslå någon ändring reglerna underlaget för arbetsgivarav-av om
gifter för beskattas enligt SINK.personer som

13.5 Lönetillägg vid utlandsarbete

Inledning13.5.1

Enligt kap. § första2 4 stycket 8 SAL skall ersättning för arbete som
har utförts utomlands till den del inteden räknas lön enligtsom-

kap. 2§ första stycketll AFL inte inräknas i underlaget för-
arbetsgivaravgifter. Härmed lönetillägg utgår vid arbeteavses som
utomlands och betingas ökade levnadskostnader och andrasom av
särskilda förhållanden i sysselsättningslandet. Sådana lönetillägg skall
nämligen enligt bestämmelserna i AFL inte med vid beräkningentas

pensionsgrundande inkomst PGI. Vid beräkning sjukpen-av av
ninggrundande inkomst SGI skall inte hänsyn till lönetillägg såvitttas

utsända statlig arbetsgivare. innebärDettaäravser personer som av en
alltså medan bestämmelsen i kap. 2 § gäller11 samtliga utsända,att
så gäller bestämmelsen i 3 kap. § endast de2 statligt anställda.ärsom
Det sistnämnda torde innebära utsända privataatt personer av

fårarbetsgivare tillgodoräkna sig lönetilläggen dock inte med
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lönetillägg likställda naturaförmâner vid beräkning SGI, trots attav
några sociala avgifter inte betalas på dem.

Vi har under vårt arbete ställt frågan det finns skäl attoss om
behålla undantaget för lönetillägg från underlaget för arbetsgivarav-
gifter och, i konsekvens därmed, från underlagetäven för PGI och
SGI. Lönetilläggen i dag tillär delen skattepliktigastörsta och det är

allmän princip inom tilläggspensioneringen ersättningaren att ärsom
skattepliktiga skall ingå i PGI och därmed ingå i underlagetäven för
arbetsgivaravgifter. De nuvarande reglerna kan också inbjuda till
försök komma förbi avgiftsbestärmnelsemaatt hänföraattgenom
egentlig förlön utlandsarbete till avgiftsbefriade lönetillägg.

13 .5.2 Bakgrund

Den aktuella bestämmelsen i kap.2 4 § SAL infördes tillsammans-
med motsvarande bestämmelse i 11 kap. 2 § AFL lönetilläggenattom
inte skall medräknas i PGI år 1982 SFS 1982:531. förarbetenaI-
prop. 1981/82:199 18 ff. anfördes bl.a. följande.s.

frågaI utsända personal har skattereglema betydelse förstatensom
beräkningen den pensionsgrundande inkomsten. För den statligtav
anställde det endast självaär lönen enligt löneplan tillupptassom
beskattning, dvs. den lön den anställde i sin tjänstgöring uppbärsom vare
sig han tjänstgör i Sverige eller i utlandet. Enligt 32 § 3 kommunal-mom.
skattelagen beskattas däremot inte vad anvisats till be-statensom av
stridande särskilda, med vissa tjänster eller uppdrag förenade kostnader,av
exempliñerat med utlandstillägg och därmed likställda förmåner för utom
riket stationerad personal vid utrikesförvaltningen eller i svensk bi-
ståndsverksamhet. I anvisningarna till nämnda föreskrift underanges
punkten med7 utlandstillägg jämställda förmåner fri bostad medsom
uppvärmning och belysning, bostadskostnadsersättning eller däremot

förmån,svarande bidrag för till Sverige för barntillägg,semester,resa
utbildningsbidrag, barnresebidrag, ersättning för hållande bil ochav
förflyttningsbidrag. Till förgrund beräkningen den pensionsgrundandeav
inkomsten ligger endast lön enligt löneplan.

Staten arbetsgivare skall däremot betala ATP-avgift inte endast påsom
kontantlönen, beskattas för den anställde, också värdetutansom av
exempelvis fri bostad tillhandahållits. Avgifterna från haren statensom
emellertid beräknats med tillämpning schabloner.av

För den utsändär arbetsgivare beräknasän denstatensom av annan
pensionsgrundande inkomsten pâ hela anställningsinkornsten. dennaI
inkomst kan ingå ersättning för ökade levnadskostnader i sysselsättnings-
landet Arbetsgivaren betalar likaledes avgifter beräknas pá denm.m. som
utgivna lönen.
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arbetsgivare med utsänd personal får således f.n.En betala avgifter även
den anställdespå de delar lön betingas ökade levnadskostnaderav som av

särskilda förhållandeneller andra i sysselsättningslandet.---
Jag förordar ... vid beräkningen den pensionsgrundandeatt av

fråninkomsten skall bortses ersättningar avsedda kompenseraär attsom
ökade iden anställde för levnadskostnader sysselsättningslandet m.m.

statligtNuvarande situation innebär för andra anställda tvåän att personer,
haftskulle ha inkomst arbete utförts i Sverige, kan fåsom samma om

pensionsförmåner beroende på utlandstilläggetolika varierar medatt
Äventill levnadskostnadema i olika länder. arbetsgivaravgiftemashänsyn

storlek beroende sådana förhållanden, vilka kan medföraär attav
kostnaderna för socialförsäkringsskyddet ställer sig orimligt höga. Denna
situation måste betecknas otillfredsställande. ---som

fråga bedömningen vilka lönedelar skallI somom av anses vara
betingade ökade levnadskostnader och andra särskilda förhållanden iav
sysselsättningslandet bör de förut återgivna bestämmelserna 32 § 3 mom.

och anvisningarna till denna bestämmelsekommunalskattelagen vara
vägledande.

i kap. § lönetilläggen inte skallBestämmelsen 3 2 AFL attom
för statligt anställda infördes år 1985 i samband medmedräknas i SGI

Sverigebestämmelser statligt anställda skall bosatta iatt ansesom
tillutsändningstiden överstiger år. Någon förklaringäven ettom

statligtvarför regel kom inskränkas så den endast gällerdenna att att
inte i förarbetena 1984/85 178. Däranställda prop. angavsgavs

lönetillägg inte medräknas i PGI och motsvarande börendast attatt
tankevid beräkning SGI för utsända tjänstemän. Engälla statensav

möjligen ha varit statligt anställda, bestämmelsernakan att g.a. om
i efter års utsändning, komfortsatt bosättning Sverige även ett att var

sjukpenning enligt under hela sin vistelseförsäkrade för AFL
de inte borde tillgodoräknas de lönetilläggenutomlands och att extra

statligt utsända då inteberäkning SGI. Attvid är ävennotera attav
privat gjorde.lönetilläggen, vilket däremot utsändabeskattades för

skattereformen kom bestämmelsen i 32 §med år 1990I och
SFS 1990:650 såkommunalskattelagen ändras3 sätt attattmom.

beskattningshänseende offentligt anställdasärbehandlingen i av
Utlandstilläggen alltså skattepliktiga för de flestaupphörde. blev även

utrikesförvaltningenmed undantag för personal inomstatligt utsända,
upphördebiståndsverksamhet. Anvisningspunkten 7och personal inom

f uttaladesi förarbetena 1989/90:110 651gälla, prop attatt s.men
gällde fortfarande medinom utrikesförvaltningenför personal attm.m.

alltsålikställda förmåner bl.a. avsågs fri bostadutlandstillägg m.m.
anvisningspunktenvad tidigare i 7.motsvarande som angavs
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13.5.3 Våra överväganden och förslag

Lönetillägg vidFörslag: utlandsarbete skall såväl pensions-vara
sjukpenninggrundandegrundande hos och skallmottagarensom

ingå i underlaget för arbetsgivaravgifter.

föregåendeframgått avsnitt finns i dagSom inte den skillnadav
statligt anställdamellan och övriga i fråga beskattning lönetill-om av

lägg vid utlandsarbete förelåg de aktuella bestämmelserna inärsom
och AFL infördes. OmSAL undantaget för lönetillägg från underlaget

för arbetsgivaravgifter ibort och konsekvens därmed frånäventas -
underlaget för PGI och SGI skulle det således, vilket fallet förevar-
skatterefonnen, inte bli någon skillnadprincipiell vid PGI-beräkningen
mellan statligt och privat anställda.

problem redovisades i denDet nämnda propositionensom ovan
1981/82: 199, dvs. med tjänstgöring i högkostnads-att etten person
land kan få tillgodoräkna sig betydligt högre PGI medän en person

lågkostnadsland,tjänstgöring i deras egentliga lön ärett trots att
praktikendensamma, i relativt begränsat. En förutsättning förär att

under sin utlandstjänstgöringarbetstagaren skall tillgodoräknas PGI
arbetsgivaravgifteroch för alls skall nämligenåratt tas ut, att

arbetstagaren alltjämt försäkrad för tilläggspension. Enligt detär
förslag till socialförsäkringslag SofL vi fram ilagt vårtsom
huvudbetänkande kommer försäkringen normalt bestå för allaatt om
utlandsarbetet i högst år. de flesta fall dåIettvaraavses en person
sänds för arbete i högst år sker det i form tjänsteresa ochut ett ett av

förersättning då bl.a. logi det faktiska beloppet beskattasutgessom
inte till följd s.k. kvittning och skall därför undantas fråntystav

pensionsgrundande anställning kap. §arbetstagarens inkomst 11 2av
första stycket jämfört med 8 kap. §AFL 19 skattebetalningslagen,

Arbetsgivaren skall i ersättningenSBL. sådana fall inte heller medta
underlaget för arbetsgivaravgifter förstai 2 kap. 3 § stycket SAL.

blir sådana fall inte aktuellt tillämpa de särskilda bestäm-Det i att
lönetillägg i kap. 2 § och i 2 kap. 4 § 8 SAL.melserna 11 AFLom

arbetsgivare för landsänds statlig arbete iDen ut annatensom av
försäkrad under helaenligt gällande för tilläggspensionrättär

utsändningstiden. SofL medför ingen ändring i det hänseendet.
tillhör diplomatiska kåren vid svenskaSvenska medborgare densom

länder familjemed-ambassader och konsulat i andra derassamtm.m.
skatterättsligt bosatta i Sverige 69 § KL och 17 § SIL.lemmar anses

gäller idessa särskilda regler 32 § 3 KLFör mom sompersoner
utlandstillägg och därmedinnebär kostnadsersättning i formatt av

förmåner såsom fri bostadskostnadsersättning,likställda bostad, m.m.
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skattefri. Arbetsgivaren skall i dessa fallär inte med ersättningenta
i underlaget för arbetsgivaravgifter. För andra sänts utpersoner som

statliga svenska arbetsgivare för arbete i andra länder gäller iav
princip regler för privat utsända, dvs. ersättningattsamma som som
vid tjänsteresa normalt högst två år för bl.a. logi inte beskattasutges
till följd s.k. kvittning och skall undantas från arbetstagarenstystav
pensionsgrundande inkomst anställning. Arbetsgivaren skall iav
sådana fall inte heller med ersättningen i underlaget för arbets-ta
givaravgifter.

genomgåendeDet princip inom socialförsäkringssystemetär en att
formerlön och andra ersättning för arbete skattepliktigaärav som

alltid inte vägande skäl talar det skall för-tungt emotom vara- -
månsgrundande för ersättningen och föremål förmottagaren av vara

socialavgifter. Enligt vår uppfattning saknas efteruttag av numera -
skatterefonnen skäl därvidlag särbehandla sådana lönetillägg vidatt-
utlandsarbete betingas ökade levnadskostnader och andrasom av
särskilda förhållanden i sysselsättningslandet. inteFör diskrimineraatt
från utlandet hitsända anställda i fall då svensk socialförsäkring skall
gälla enligt exempelvis EG-rätten skulle regeln dessutom behöva
utvidgas till alla utsändningsfall i Sverige. Vi föreslår därför dessaatt
tillägg i framtiden skall såväl pensionsgrundande sjukpen-vara som
ninggrundande hos och de skall ingå i underlaget förmottagaren att
arbetsgivaravgifter enligt allmänna regler. Därigenom undanröjs också
risken missbrukasreglerna på det vad rätteligensättetatt äratt som
lön betecknas lönetillägg.som
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14 Allmän pensionsavgift

Inledning14.1

Förutvarande allmänna egenavgifter fr.o.m.har den 1 januari 1998
omvandlats till allmän pensionsavgift. Avgiften, uppgår tillen som
6,95 avgiftsunderlaget, används till finansieringprocent av av
försäkringen för tilläggspension. Bestämmelserna allmän pensions-om
avgift finns i lagen 1994:1744 allmän pensionsavgift APL.om

Enligt våra ursprungliga direktiv skall vi lämna förslag åtgärderom
förbör vidtas från svensk sida skall kunna deatt ta utsom man

socialavgifter och allmänna egenavgifter numera allmän pensionsav-
gift Sverige har till med stöd förordning EEGrättsom av

1408/71. Uppdraget omfattar frågor avgifter i förhållandeävennr om
till områden utanför EU och EES.

Frågor skyldighet betala allmän pensionsavgift i inter-attom
nationella förhållanden kommer behandlas här. Däremot kommeratt
frågor uppbörd avgifter i sådana fall behandlas först i kapitelattom av
16. kapitel 12 har behandlats vissa allmänna frågorI socialförsäk-om
ringsavgifter i internationella förhållanden.

de förslag till materiella ändringar iUtöver APL läggs framsom
här, föreslår vi vissa redaktionella ändringar i lagen. Vilka dessarent

framgår den föreslagna lagtexten och författningskom-är av av
mentaren.
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förslag14.2 Våra

14.2.1 Avgiftsskyldighet avgiftsunderlagoch

Förslag: Bestämmelserna i lagen 1994:1744 allmänom pen-
sionsavgift APL ändras så det framgår varjeatt att person som
omfattas den svenska socialförsäkringen och fär skatteplik-av som
tig och försäkringsgrundande ersättning för arbete skall betala
allmän pensionsavgift beräknad på den ersättningen. Skyldigheten

betala allmän pensionsavgift skall däremot inte längreatt vara
beroende den får ersättningen skattskyldig i Sverigeärom somav
för denna.

Förordning 1408/71 gällande i Sverige och harutgör rättnumera
företräde framför avvikande nationell innebär bl.a.Det denrätt. att
personkrets omfattas svenska socialförsäkringenden harsom av
förändrats. Förordningens lagvalsregler innebär enligt huvudregeln att

medborgare i medlemsland skall omfattad lagstiftningenetten vara av
försäkradsocial trygghet endast i det medlemsland där han harom

sysselsättning anställd eller egenföretagare. Det landsom som en
skall försäkrad i behörigt sådanaär ensamt att ta utperson vara

socialförsäkringsavgifter på den försäkrades förvärvsinkomster som
finansieringanvänds för de förmånssystem omfattasav som av

förordningen.
Tillämpningen förordning 1408/71 medför ävenattav personer som

inte skattskyldiga i iSverige vissa fall skall omfattas den svenskaär av
Ävensocialförsäkringen. utomlands bosatta beskattaspersoner som

enligt lagen 1991:586 särskild inkomstskatt för utomlands bosattaom
SINK eller lagen 1991:591 särskild inkomstskatt för utomlandsom
bosatta artister mfl. oftaLSI försäkrade i Sverige. Som viär
tidigare har redovisat i avsnitt 8.4.3 saknas beträffande dessa
personkategorier för närvarande möjlighet debitera allmänatt
pensionsavgift.

Vi har i kapitel 7 lämnat redogörelse för förslag till socialför-etten
säkringslag SofL lagt framvi i vårt huvudbetänkande. Förslagetsom
innebär socialförsäkringen delas i två delar, skall grundasatt varav en
på bosättning i Sverige, medan den skall grundasandra på arbete här
i landet. Tillhörigheten till den arbetsbaserade delen försäkringenav
skall enligt förslaget oberoende bosättning eller medbor-vara av

Ävengarskap i Sverige. med tillämpning SofL kommer såledesav
inte beskattas i Sverige eller beskattas endast enligtpersoner som som

SINK eller omfattas den svenska socialförsäkringen.LSI Det röratt av
sig vanligen inte bor i Sverige arbetar härom personer som men som
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Ävenunder begränsad tid. s.k. lokalanställd personal på utländskaen
ambassader och konsulat i Sverige kommer omfattas för-att av
säkringen.

utgångspunkt för det förslag tillEn socialavgiftslag läggsny som
fram i detta betänkande avgifter i möjligaär utsträckningstörstaatt

förskall kunna samtliga får skattepliktig ersättningtas ut personer som
för arbete och omfattas den svenska arbetsbaserade socialför-som av
säkringen jfr avsnitt 9.3. l. Detta skall gälla tillhörighetenoavsett om
till försäkringen följer enbart svensk nationell ellerrättav av
internationell EG-rätt eller konvention och oberoenderätt en av om
den får ersättningen faktiskt skyldig betala skatt i Sverigeär attsom
för ersättningen. Det bör således råda kongruens mellan försäk-
ringstillhörighet och avgiftsskyldighet.

Lagvalsreglerna i förordning 1408/71 den medlemsstatger vars
lagstiftning arbetstagaren eller egenföretagaren skall omfattas denav
behöriga staten avgifter för finansiering alla derätt att ta ut systemav
för social trygghet förordningen omfattar. Motsvarande gällersom

konventionerenligt de social trygghet Sverige ingått medom som
andra länder. Någon särskild avgiftsregel eller skyldighet för den stat

lagstiftning skall tillämpas sådana avgifter föreliggerutatt tavars
emellertid inte, det i den nationella lagstiftningen deärutan som

villkoren för avgiftsuttaget skall bestämmas.närmare
enligt vår mening vilkenDet tveksamt i utsträckning detär är

möjligt avgifter enbart med hänvisning till förordningta utatt att
eller konvention lagstiftning skall1408/71 svenskatten anger

tillämpas jfr kapitel 12. Om den nationella lagstiftningen föreskriver
avgifter skall endast för vissa kategorier och påtas utatt av personer

vissa inkomster, kan det således saknas stöd för avgifter iatt ta ut
övriga fall.

förordningPå grund 1408/71 blivit tillämplig på den svenskaattav
socialförsäkringen har kretsen försäkrade förändrats betydligt.av

innebär bl.a. arbetsinkornster obeskattadeDetta här elleräratt som
beskattas enligt SINK eller LSI har blivit förrnånsgrundande i större
utsträckning tidigare. Med hänsyn till de försäkrade skallän att

lika bör avgifterbehandlas betalas på förrnånsgrundande inkomster
i fall förordning tillämplig. ide 1408/71 Detsamma gälleräven är

tillämpning ingångnafråga konventioner social trygghet.om av om
sådant förhållandeVid kan möjligheten avgifter föratt ta ut en

inkomst inte beroende eller på vilket den beskattasgöras sättav om
föri Sverige. Avgörande skall betala avgifter bör iom personen

omfattasstället han den svenska arbetsbaserade socialför-attvara av
säkringen.

det förslag till socialavgiftslag vi lägger fram dettaI iny som
och harbetänkande i kap. 9-11 den bärandeärpresenteratssom
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principen socialavgifter skall betalas på till sin skatteplik-att naturen
tig ersättning fysisk får för arbete. Huvudregeln där ärsom en person

avgifter skall betalas på ersättning för arbete i Sverige. finnsDäratt
emellertid också uttryckliga bestämmelser i vilken utsträckningom
avgifter skall betalas på ersättning för arbete utomlands, denom som
får ersättningen omfattas svensk socialförsäkring enligt vadav som
följer EG-rätten eller någon konvention.av av

såväl skyldighetenI APL betala allmän pensionsavgiftär att som
avgiftsunderlaget kopplade till bestämmelserna pensions grundandeom
inkomst för tilläggspensionPGI enligt lagen 1962:381 allmänom
försäkring SåledesAFL. den avgiftsskyldigär uppbär inkomstsom

anställning eller inkomst förvärvsarbete enligt 11 kap. 2annatav av
och 3 §§ kopplingAFL. Denna bör enligt vår mening inte minst av-
pedagogiska skäl bibehållas.-

viss inkomstFör skall pensionsgrundande enligt AFLatt en vara
enligt SofL den uppburits förkrävs arbete i Sverige. Till följdatt av

och vissa konventionerEG-rätten skall emellertid pensionsgrundande
i fall tillgodoräknasinkomst vissa på ersättning arbete i andraäven av

följer direktländer. Detta någon enligt sådana regleratt samtav -
dithörande utsträckande bestämmelser i 1 kap. 4 § SofL och 20 kap.

Även15 § AFL skall försäkrad för tilläggspension i Sverige.anses-
falli sådana bör allmän pensionsavgift betalas. Sä APL ärsom

uppbyggd behövs där inte in någon uttrycklig bestämmelsetas om
avgiftsskyldighet i sådana fall. Inte heller behövs det någon be-
stämmelse klargör allmän pensionsavgift inte skall påatt tas utsom
inkomster arbete i Sverige eller i land uppbärsannatav som av- -

skall omfattas lands socialförsäkringannatettpersoner som av
enligttilläggspension vad följer EG-rätten eller kon-som av en

vention.
förEtt ytterligare villkor skyldighet betala allmän pensionsav-att att

föreliggagift skall emellertid f.n. den uppbär pensionsgrun-är att som
dande inkomst enligt också skattskyldig för inkomstenAFL enligtär
kommunalskattelagen 1928:370, KL. Detta innebär, tidigaresom

allmän pensionsavgift inte kan pä inkomster intenämnts, att tas ut som
beskattas i Sverige eller beskattas enligt SINK eller LSI. Eftersomsom

obetydligt antalinte med sådana inkomster också har rättett personer
till socialförsäkringsförrnåner inklusivesvenska tilläggspension bör- -
denna begränsning i möjligheterna allmän pensionsavgiftatt ta ut tas
bort. Liksom gäller skyldigheten betala socialavgifter enligt SALatt

bärandebör den tanken varje omfattas denatt personvara som av
svenska socialförsäkringen och får skattepliktig och pensions-som
grundande, försäkringsgrundande,dvs. ersättning för arbete också
skall betala allmän pensionsavgift på ersättningen. Vi föreslår därför

ibestämmelserna APL ändras så skyldigheten betala allmänatt att att
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pensionsavgift inte längre skall beroende den fårvara av om som en
pensionsgrundande inkomst faktiskt skyldig betalaär skatt i Sverigeatt
för ersättningen.

Förslaget innebär inte det administrativa samband finnsatt som nu
mellan avgifter och inkornsttaxeringen måsteuttag överges.av
Tvärtom talar allt för uppbörden allmän pensionsavgiftatt av
fortfarande skall samordnas med uppbörden skatt i de fall därav
taxering faktiskt sker. Vad måste till kompletterandeär reglersom

det möjligtgör avgifter på inkomsterävenatt ta inteutsom som
i Sverige grundar socialförsäkringsskyddtaxeras i Sverigemen som

för inkomsttagaren. Vi lägger i kapitel 16 fram förslag till sådanen
ordning.

Som skallnämnts allmän pensionsavgift beräknas på denovan
avgiftsskyldiges försäkringsgrundande inkomst enligt AFL. Ett
alternativ vi övervägt det gällerär underlagetnär iatt ställetsom
hänvisa till underlaget för arbetsgivaravgifter respektive egenavgifter.
Detta skulle emellertid innebära vissa ändringar i sak och det är som
vi det också pedagogisk fördel ha regel innebärattser en atten som
avgiftens storlek kopplad tillär den pensionsgrundande inkomsten,
dvs. det finns direkt samband mellan avgift och förmån.ett Vi föreslår
därför inga ändringar i detta hänseende.

14.2.2 Avdrag för kostnader i arbetet

Förslag: Nuvarande bestämmelse i APL avdrag för kostnaderom
i arbetet utvidgas och förtydligas. Vid beräkningen underlagetav
för allmän pensionsavgift skall generell regel gälla avdragattsom
skall för kostnadergöras den avgiftsskyldige haft i arbetet, isom
den mån kostnaderna, minskade med erhållen kostnadsersättning,
överstiger 000 kronor.1 Avdrag får dock inte inkom-göras om

beskattas enligt SINK eller LSI.sten

I 3 § andra stycket APL finns särskild bestämmelse avdrag fören om
vissa kostnader vid beräkning inkomst anställning. Enligtav av
bestämmelsen, tredje4 § stycket lagen 1959:551motsvararsom om
beräkning pensionsgrundande inkomst enligt AFL, skall avdragav

för kostnadergöras "arbetstagaren haft bestrida i innehavdattsom
anställning", i den mån kostnaderna, minskade med erhållen kostnads-
ersättning, överstiger l 000 kronor.

förarbetenaI till ATP-reformen prop. 1959:100 anfördes detatt
endast direkta utgifter i självaär arbetet skall beaktas. Däremotsom
ansågs kostnader för till och från arbetett.ex. inteatt borderesor
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pensionsrätten. heller avdrag för ökade levnadskostnaderpåverka Inte
anledning dubbel bosättning och hemresor påverkar pensions-i denav

grundande inkomsten PGI, eftersom de inte kostnaderutgöraanses
innehavd anställning.i
Enligt det angivna uttalandet i förarbetena medges således avdrag

haftenbart för kostnader arbetstagaren bestrida i innehavdattsom
skulle därföranställning. Det kunna ifrågasättas avdrag frånom av-

giftsunderlaget huvud kan medges beträffande sådanöver taget
utförtersättning för arbete enligt 3 kap. 2 § andra stycket AFLsom

hänförs till inkomst anställning oaktat arbetstagaren inte anställdärav
ersättningen. Enligt ordalydelsen bestämmelsenhos den kanutgersom

så harvidare tolkas på näringsidkare, inte F-skattsedelsätt att somen
får ersättning för utfört arbete, inte kan få föroch avdragsom

kostnader vid beräkning avgiftsunderlaget. Motsvarande gällerav
tillfälliga förvärvsinkomster enligt kap. 3 § första stycketll b AFL.

sådan begränsning i inte motiverad. kanavdragsrätten DetEn synes
därför det inte i detta hänseende bör förtyd-övervägas göras ettom

i lagtexten.ligande
uppbär på grund anställnings-Inkomster ettsom en person av

vissa förvärvsarbeteförhållande i fall inkomstutgör änannatav
vilket medför anställde förutom allmännaanställning, denatt egenav-

egenavgifter. löngifter också skall betala Detta gäller eller annan
den försäkrade har fått från utländsk arbetsgivare,ersättning som en

försäkrade har sysselsatts i landet det föreliggerden här och ettom
likställighetsavtal. kap. § tredje stycket AFLs.k. Av 11 2omvänt

anställning.framgår sådan inkomst inte räknas inkomst Iatt som av
den hänföra till sådan inkomst förvärvsarbetestället är att annatav

föri kap. 3 § första stycket lag, dvs. ersättning11 c sammasom avses
räkning i andra skattepliktigaarbete för någon ellerannans pengar

avdrag för kostnader i § andra stycketförmåner. Bestämmelsen 3om-
tillämplig,förefaller enligt ordalydelsen i detta fall inteAPL vara
anställningden gäller enbart vid beräkning inkomsteftersom av av

kap. § AFL.enligt 11 2
vissavi det finns det inget sakligt skäl undantaSom attser

från möjlighetenpersonkategorier eller vissa ersättningar atttyper av
Utgångspunkten bör såledesavdrag för kostnader i arbetet.göra vara

haft arbetets alltid skallden kostnader i arbetetatt oavsett artsom --
för vid beräkning underlaget förfå avdrag kostnadernagöra uttagav

pensionsavgift. driver näringsverksamhetallmän Den gör somsomav
i rörelsedeklarationen och kostnaderna därmedregel detta avdrag är

enligt § LBPdå den pensionsgrundande inkomsten 2beaktade redan
övriga måsteledning hans taxering. förfastställs med Menav

avdrag regleras imöjligheten till APL.
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möjlighet utformaEn bestämmelsen med anknytning tillattvore
skattsedel.innehavet Med hänsyn till näringsidkare inte alltidattav en

F-skattsedel och tillhar innehavare sådana skattsedelatten en av en
hänförainte alltid kan den inkomst från vilken avdrag skall tillgöras

näringsverksamhet, detta emellertid mindre lämpligt. Vi föreslårären
generell utformningi stället där det avdrag förattmeraen anges

egentliga kostnader i arbetet alltid får Om sådana kostnadergöras.
redan beaktats vid framräknande inkomst förvärvsarbeteannatav av
enligt 3 § AFL för rörelsedrivande egenföretagarell kap. t.ex.- -

naturligtvis inte kostnadernaskall dras gång till underlagetnärav en
för allmän pensionsavgift föreslagnaskall beräknas. be-Den nu

kostnadsavdragstämmelsen i APL kommer således bli komplet-attom
medföraterande och kostnader i arbetet alltid undantas frånatt

för allmän pensionsavgift.underlaget
inte förutsättning för tillämpningDet bestämmelsens denär atten

avgiftspliktiga inkomsten till statlig inkomstskatt. När dettaxeras
gäller beskattas enligt SINK eller finns dockLSIpersoner som
särskilda bestämmelser underlag beträffande respektive särskildom
skatt pensionsgrundande inkomst jfr avsnitt 13.4. Vid beräkningoch

pensionsgrundande inkomst i dessa fall får avdrag inte göras.av
Motsvarande bör gälla vid beräkning underlag för allmän pensions-av
avgift.
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15 Allmän löneavgift

Inledning15.1

löneavgiftAllmän skall enligt lagen 1994: 1920 allmän löneavgiftom
betalas arbetsgivare och enligtden lagen 1981:691av av som om
socialavgifter SAL skall egenavgifter.betala Avgiften beräknas

för folkpensionsavgiftunderlaget enligt SAL. Avgiften används till
finansieringen Sveriges medlemskap i EU prop. 1994/95:122av

allmän förstärkning finanser prop. 1995/96:209samt statenssom av
1997/98:1 vol.39 och 1 169.s. s.

I förarbetena prop. 1994/95: 122 18 uttalas lagen allmänatts. om
sin utformninglöneavgift till ansluter till vad gäller för uttagsom av

socialavgifter avgiften i både rättslig och ekonomisk meningattmen
skatt. Vi har bakgrund detta tidigare kap. 12 gjortär moten av

bedömningen den allmänna löneavgiften inte hänföraskan tillatt
tillämpningsområdet för förordning 1408/71. AvgiftenEEG kannr

inte höra det EG-rättsligahuvud under regelverketöver taget anses om
fria rörlighet därförarbetskraftens och den bör inte heller benämnas

socialförsäkringsavgift.
lagstiftning innebärNuvarande den skall betala socialav-att som

arbetsgivaravgifter eller egenavgiftergifter alltid också skall betala- -
löneavgift. I nationella förhållanden finnsallmän inget hinderrent mot

sådan koppling. Det emellertid tveksamt den kopplingen kanären om
generellt i fall då internationellaupprätthållas regler socialom

trygghet skall tillämpas eller då internationella inslag finns.andra
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15.2 Våra överväganden

15.2.1 Allmän löneavgift för arbetsgivare

Förslag: Allmän löneavgift skall betalas arbetsgivare ärav som
bosatta i Sverige eller har fast driftställe här i landet svenska
arbets givare

.

Eftersom allmännaden löneavgiften måste betraktas skatt,som en
finns inte något stöd i EG-rätten för avgiften i internationellaatt ta ut
förhållanden. Något direkt EG-rättsligt hinder detta torde i ochmot
för sig inte heller föreligga det i princip fråga förär denutan en
svenske lagstiftaren med iakttagande internationella be-att av-
skattningsregler i vilka fall avgiftenavgöra skall tas ut.-

I dag allmän löneavgift i alla de fall då arbetsgivaravgiftertas ut tas
innebärDet utländska arbetsgivareäven kan få betala allmänut. att

löneavgift. Bestämmelserna i förordning 1408/71 för-attom en
värvsarbetande skall omfattad lagstiftningen i bara landettvara av
innebär också utländska arbetsgivare ibland skall betala arbetsgivar-att
avgifter i Sverige. Ett exempel detta uppkommer i Sverigenär en
bosatt samtidigt har arbete i Sverige och iett ettperson annat
Danmark. I sådant fall skall såväl den svenske den danskeett som
arbetsgivaren betala arbetsgivaravgifter i Sverige. Om Sverige också
skall allmän löneavgift båda dessa arbetsgivare innebär det ita ut av
realiteten Sverige beskattar dansk arbetsgivare grundvalatt en av
arbete utförs i Danmark.som

Skyldigheten för utländska rättssubjekt betala inkomstskatt iatt
Sverige normalt begränsad. Det betyder deär skattskyldiga häräratt
endast för inkomsterde särskilt räknas i skattelagstiftningen.som upp
skattskyldighet i Sverige för inkomst näringsverksamhet föreliggerav
endast sådan verksamhet bedrivs från fast driftställe i Sverige ellerom

Ävendet utländska rättssubjektet har fastighet här i landet. i vissaom
andra situationer kan utländska företag beskattas här i landet företc.
sina vinster. Gemensamt för dessa speciella fall dock det finnsär att

i Sverige bosatt kan beskattas.ägareen som
Det fråga i sig vilken skattär den allmänna löneavgiftentypen av

dvs. det inkomstskatt någonellerär, är skatt.typom en annan av
tillNärmast hands emellertid betrakta denär inkomstskatt.att som en

Enligt OECD:s modell för skatteavtal art. 2 löneskatteranses
payroll dvs.taxes, skatter det sammanlagda beloppettas utsom

arbetsgivares lönebetalningar, inkomstskatter.av en vara
Oavsett vilken skatt den allmänna löneavgiften skalltyp av anses

kan det ifrågasättas på vilken grund avgiften utländskatas utvara, av
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Ävenbedrivs utanfördirekt för verksamhet Sverige.arbetsgivare som
inkomstskatterandra skatter krävs någoni fråga äntyper attavom

anknytning till Sverige finns. I sammanhanget kanform nämnas attav
särskild löneskatt påenligt lagen 1990:659 vissalöneskatt om

utländska arbetsgivareinte inteförvärvsinkomster tas ut somav
verksamhet i Sverige.bedriver

anförts får det tveksambakgrund vadMot av som anses vara ennu
rättssubjekt inteålägga utländska bosatta i Sverigeordning äratt som

driftställe betala allmän löneavgift. Vifast här skyldigheteller har att
skyldighet för arbetsgivaredärför bestämmelsernaföreslår attatt om

löneavgift så avgift skall betalas allaallmän ändrasbetala att av
bosatta i Sverige ellerarbetsgivare alla arbetsgivaresvenska ärsom

löneavgift skall således inte idriftställe här i landet. Allmänhar fast
betalas arbetsgivare bosatt utomlands ellernågot fall ärsom somav en

i denne har anställdafast driftställe Sverige,saknar även om som
grund omfattasi landet eller på svenskarbetar här som annan av

löneavgift blir påsocialförsäkring. Uttaget allmän detta sätt närmastav
arbetsgivare Sverige.beskattning ilikna vidatt en av

betala löneavgift frikopplas således frånSkyldigheten allmänatt
socialförsäkringsavgifter. behållsbetala Däremotskyldigheten att

löneavgiften och socialavgifterna påmellan den allmännakopplingen
underlaget för avgifterna i princip beräknas pådet sättet att samma

beräkningenvissa ändringar iskulle kunnaDet göraövervägassätt. att
ersättning anställdapå det tillunderlaget, sättet ävent.ex. att somav

socialförsäkring skall räknas med i underlagetsvenskinte omfattas av
ersättning inte ingår i underlagetlöneavgift sådanför allmän trots att

anställdakan gälla grund EG-rättenför socialavgifter. Det som av
lagstiftningskall omfattas landskonventioneller ett annat omaven

anställda skäl fallitkan också gällasocial trygghet. Det annatsom av
grund de arbetar isocialförsäkringen,den svenska t.ex. attavur

under längre tid år.icke-konventionsland utanför EES mer än ettett
släppa kopplingennaturligtvis också möjligt helt tillDet attvore

löneavgiften dåsocialavgifter. allmänna skulleDen t.ex.uttaget av
och tillsammanspå bokförda löneutbetalningarkunna beräknas tas ut

skatt. skulle emellertid föra för långtarbetsgivarens Detmed attegen
ändringar. Vi har inte gjortsammanhang föreslå sådanai detta

överväganden rörande administrativaberäkningar ochnödvändiga
också det kanolika tveksamteffekter de alternativen. Det är omav

föreslå så långtgående förändringar.vårt uppdragingå i attanses
på folkpen-löneavgiften beräknas f.n. underlaget förallmännaDen

försvinna detenligt avgift kommersionsavgzft SAL. Denna näratt
i kraft. Pensionsreformenreformerade ålderspensionssystemet träder

Regeringskansliet. måste i samband därmedberedes f.n. inom Det
avgift allmän löneavgift.vilken skallövervägas styra uttagetsom av
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15.2.2 Allmän löneavgift för egenföretagare m.fl.

Förslag: Allmän löneavgift skall betalas egenföretagare ärav som
bosatta i Sverige eller har fast driftställe här i landet.

Förutom arbetsgivare skall allmän löneavgift enligt gällandeav
lagstiftning betalas den enligt SAL skyldigär betalaav som att
egenavgifter. Det gäller främst egenföretagare därutöver finnsmen
några andra fall då egenavgifter skall betalas, iäven anställningsför-
hållanden bl.a. vid s.k. likställighetsavtal.omvänt

Vårt förslag till socialavgiftslag innebär egenföretagareny att en
varken bosatt i Sverigeär eller har fast driftställe här i landet kansom

bli skyldig betala egenavgifter, nämligenatt han utför arbete iom
Sverige och skall omfattas svensk socialförsäkring. En sådanav egen-
företagare emellertid inteär skattskyldig för arbetsinkomsten enligt
kommunalskattelagen 1928:370 eller lagen 1947:576 statligom
inkomstskatt. Med hänsyn till allmän löneavgift skatt,att är bören
egenföretagare varken bosatta i Sverigeär eller har fast driftställesom
här undantas från skyldigheten betala allmän löneavgift. Vi föreslåratt
därför begränsning kretsen avgiftsskyldiga med motsvarandeen av
innebörd föreslås gälla för arbetsgivare.som
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avgifter i in-vidFörfarandet16 uttag av

ternationella förhållanden

Inledning16.1

i SverigegällandeEEG 1408/71 rättFörordning utgör numeranr
nationell Till följd härav harframför avvikandeföreträde rätt.och har

socialförsäkringen för-svenskaomfattas denpersonkretsden som av
i med-medborgareförordningen skall denEnligt ärändrats. ettsom

social trygghet dvs.lagstiftningennormalt omfattaslemsland omav
han har sysselsättningmedlemsland därendast i detförsäkradvara

princip ñmis vissaFrån dennaeller egenföretagare.anställdsom
under alla för-förordningen innebärtillämpningenMenundantag. av

endast undantagsvis harbosättningenskildesdenhållanden att
vilketEndast det land iförsäkringstillhörigheten.förbetydelse en

socialförsäkringsavgif-behörigtförsäkradskall är att ta utperson vara
försäkrades förvärvsinkomster.denpâter

medför bl.a.förordning 1408/71 ävenTillämpningen attav
omfattasSverige i vissa fall skalliinte skattskyldigaärpersoner som

utomlandsMotsvarande gällersocialförsäkringen.svenskadenav
särskild1991:586 in-enligt lagenbeskattasbosatta omsompersoner

eller lagen 1991:591SINKutomlands bosattaförkomstskatt om
ÄvenLSI.artister m.fl.utomlands bosattainkomstskatt försärskild

Sverige ingått med andrasocial trygghetkonventionerde somom
skall omfattasocialförsäkringsvenskkan medföraländer att personer

ellerbeskattas enligt SINKellerskattskyldiga härinte är somsom
medfråga situationerfall detnämndasamtligaLSI. I är omnu

bosattden försäkradesåinslag, ärinternationella sätt attt.ex.
Sverige.ihar förvärvsarbeteutomlands men

socialför-1997:72 lagSOU Envårt huvudbetänkandeiVi har om
huvud-indelas i tvåsocialförsäkringen skallföreslagitsäkringar att

Genomförs detarbetsbaserad.ochbosättningsbaserad engrenar: en
ellerförordning 1408/71följermån inteskall, idenförslaget annat av
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någon konvention social trygghet, utomlands bosattaom personer som
arbetar i Sverige normalt omfattas den arbetsbaseradeav grenen av
socialförsäkringen. Detta skulle innebära framdeles nationellävenatt
svensk kan medföra svensk socialförsäkringrätt skall omfattaatt

inte skattskyldiga här ellerär skall beskattas enligtpersoner som som
eller LSI.SINK
utgångspunktEn för enligt vilket socialförsäkringenett system

finansieras med socialförsäkringsavgifter dvs. socialavgifter och
allmän pensionsavgift bör sådana avgifter i möjligastörstaatt ut-vara
sträckning skall för samtliga försäkrade har inkomst fråntas ut som
försäkringsgrundande förvärvsarbete. Det bör enligt vår mening
således råda kongruens mellan försäkringstillhörighet och avgiftsskyl-
dighet.

Ett villkor för socialavgifter och allmän pensionsavgift skallatt
kunna någon avgiftsskyldig enligtär är den materiellatas ut att av-
giftslagstiftningen. Frågor rörande avgiftsskyldighet har vi behandlat

tidigare kapitel.i Vi har därvid föreslagit avgiftsskyldighet skallatt
föreligga bl.a. i sådana internationella fall i vilka meden person
tillämpning förordning 1408/71 eller konvention socialav en om
trygghet skall omfattas svensk socialförsäkring jfr kapitel 12. Förav

ifrågavarande avgifter skall kunna i det enskilda fallet detatt ärtas ut
emellertid inte tillräckligt villkoret avgiftsskyldighet uppfyllt.äratt om

krävsDessutom det finns förfarande enligt vilket i detatt ett man
enskilda fallet kan bestämma avgiftsunderlaget bestämma,samt
debitera, redovisa och betala avgifterna uppbördsförfarande. Vi skall
enligt våra direktiv analysera och lämna förslag behövliga åtgärderom
i dessa hänseenden.

16.2 Förfarandet för arbetsgivaravgifteruttag av

Vi föreslår inte några ändringar förfarandet för arbets-uttagav av
givaravgifter.

socialavgifter i form arbetsgivaravgifter betalas normalt den för-av av
arbetsgivare,säkrades avgiftsskyldig. Den ersättning för arbeteärsom

arbetsgivaren har betalat till försäkradeden ingår i underlagetutsom
för arbetsgivaravgifterna för redogörelse, avsnittnärmare 11.2.se
Förfarandet för bestämma arbetsgivaravgifterna, vilka kannärmastatt
karakteriseras definitivaslags avgifter, reglerasettsom genom
skattebetalningslagen 1997:483 SBL. Detta förfarande användbartär,

det i underlaget för arbetsgivaravgifterna ingåräven ersättning tillom
med tillämpning förordning 1408/71 elleren person som av en



Förfarandet vid... 3091998:67SOU

omfattas svensk socialförsäk-social trygghet skallkonvention avom
fungerande ordning för arbets-såledesfinnsring. Det att ta uten

den enskilde omfattas svenskpå vilken grundgivaravgifter oavsett av
påverkarförsäkrades beskattningssituation hellersocialförsäkring. Den

arbetsgivaravgifter arbets-från dennesmöjligheternainte att ta ut
givare.

socialförsäkring torde vanligenomfattas svenskanställdEn som av
den anställde skallarbetsgivare. gällersvensk Detta även närha en

tillämpning förordningsocialförsäkring medsvenskomfattas avav
trygghet. Några särskildakonvention socialeller1408/71 en om

uppkommaarbetsgivaravgifter torde intemedkomplikationer att ta ut
förförfarandenuvarandefall. Härtill kommeri dessa att ta utatt

bosattarbetsgivaretillämpligt påarbetsgivaravgifter ärär även somen
saknar fastjuridiskutländskellerutomlands är sompersonen

12 § SBL enligtframgår 10 kap.i landet. Dettadriftställe här av
sådan arbetsgivarefår gå med påskattemyndighetenvilken att en

eller vid tidpunktarbetsgivaravgifter på änredovisar sättannat annan
kapitel.i sagdasom anges

arbetsgivaravgifter kanindrivninginternationellrörandeProblem av
stället börVi åtgärder isvensk lagstiftning.inte lösas attansergenom

handräckningsavtalbilateralaför ellerinom EUvidtas för att ramen
indrivning fordringarförinternationellt samarbeteståndfå till ett av

pågår f.n. inom EU.förberedande arbetesocialavgifter. Ettpå
socialförsäkring kantill svensktillhörighetenförhållandetDet att

konvention1408/71 ellertillämpning förordninggrundas på en omav
inte något behovvår meningmedför således enligttrygghetsocial av

förförfarandetbestämmelsernanationellaändra de att uttaatt om
påkallas heller inte detändringNågon sådanarbetsgivaravgifter. attav

komma ingå ersättningarbetsgivaravgifterna kani förunderlaget att
landet ellerskattskyldig här iinteförsäkradtill ärför arbete somen

någotdärför inte framVi läggerenligt SINK eller LSI.beskattassom
arbets-ochförfarandet bestämmabeträffande förförslag ta utatt

givaravgifter.
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16.3 Behovet särskilt förfarandet förettav uttag
egenavgifter och allmän pensionsavgift iav

internationella förhållanden

Bedömning: Det bör införas särskilt förfarande förett uttag av
allmän pensionsavgift och egenavgifter för de fall i vilka sådana
avgifter inte kan enligt nuvarande uppbördsförfarande.tas ut

Förfarandet för allmän pensionsavgiftatt ta ochut socialavgifter i
form egenavgifter skiljer sig från vad gäller för arbetsgivarav-av som
gifterna. En redogörelse förfarandetöver för ta dessa avgifteratt ut
har lämnats i avsnitt 2.7. Något förenklat innebär detta förfarande i
huvudsak följande. Egenavgifter och allmän pensionsavgift betalas
preliminärt och fortlöpande under inkornstäret. Avgifterna och
underlaget för dessa fastställs slutligt året efter inkomståret, varvid
avräkning sker vad har erlagts i preliminäramot avgifter försom
inkomståret. Detta sker i samband med den försäkrade åsättsatt
taxering till statlig och kommunal inkomstskatt. Till skillnad från vad

gäller för arbetsgivaravgifter det inkomsttagarenärsom ärsom
avgiftsskyldig med avseende på egenavgifter och allmän pensionsav-
gift. För försäkrad med svensk arbetsgivare skall emellertiden
arbetsgivaren för inbetalningen den försäkrades preliminärasvara av
allmänna pensionsavgift. Detta sker arbetsgivaren från lönenattgenom
eller ersättningen till den försäkrade skatteavdraggör för A-skatt, som
beräknas efter skattetabell. A-skatten skall täcka preliminär inkomst-
skatt och preliminär allmän pensionsavgift. Det sålunda innehållna
beloppet inbetalar arbetsgivaren till Skattemyndigheten, sedan harsom

beakta detta vid den avräkningatt skall i sambandgöras medsom att
den försäkrades slutliga allmänna pensionsavgift fastställs.

En försäkrad har inkomst grund vilken hansom ärav av-
giftsskyldig för socialavgifter i form egenavgifter skall självav svara
för inbetalningen såväl preliminära egenavgifter preliminärav som
allmän pensionsavgift belöper på hans inkomst. Dessa inbetal-som
ningar tillsammansgörs med inbetalningen preliminär inkomstskattav
F-skatt eller särskild A-skatt. Skattemyndigheten debiterar den
försäkrade/skattskyldige de preliminära belopp denne skall betala.
Egenavgifter betalas främst egenföretagare.av

Förfarandet för bestämma det slutliga avgiftsunderlagetatt regleras
taxeringslagen 1990:324, TL, medan förfarandet förgenom att

bestämma de preliminära avgifterna redovisa, debitera och betalasamt
avgifterna regleras SBL. Detta innebär det inte finns någotgenom att
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förfarande för fastställa slutligt avgiftsunderlag förtillämpligt att ett
inte skall åsättas taxering till statlig eller kommunalförsäkrad somen

Med hänsyn de preliminära avgifternainkomstskatt. till skallatt
kan beräknas slutliga avgiftervad komma utgöraattmotsvara som

sådana fall också möjlighet preliminära avgiftersaknas det i att ta ut
enligt SBL.

föregående konstaterats tillämpningen förordningdet harI att av
konvention social trygghet kan medföra svensk1408/71 eller atten om

socialförsäkring skall omfatta inte skattskyldiga iärpersoner som
Äveneller skall beskattas enligt SINK eller LSI.Sverige som

SofLden föreslagna socialförsäkringslagen kantillämpning av av oss
beskattningsförhållanden skallmedföra med nänmdaatt personer

emellertidden svenska socialförsäkringen. Det finns i dagomfattas av
förfarande enligt vilket det kan fastställas underlag förinte något

försäkra-allmän pensionsavgift för dessaegenavgifter och grupper av
avgifter inte kanavsnitt 8.4.2 och 8.4.3 finns exempel på fall därde. I

i dag.tas ut
emellertidutgångspunkt bör, tidigareEn närrmts, attsom vara

pensionsavgift i möjliga utsträckningegenavgifter och allmän största
för omfattas svenskkunna samtligaskall tas ut personer som av

inomhar förmånsgrundandesocialförsäkring, de inkomster ärom som
för socialförsäkringen.ramen

avgiftsskyldiga iflertalet försäkrade bosattaDet är ärstora som
avgiftspliktiga inkomster till såväl kommu-Sverige, och deras taxeras

finns således redaninkomstskatt. dessa välnal statlig För ettsom
avgifter.förfarande för bestämma och Dettafungerande att ta ut

nyligen införda genomgåtti samband med den SBLförfarande har en
emellertid kompletteras medFörfarandet måsteallmän översyn. ett

för och egenavgifter och allmänförfarande bestämmasärskilt att ta ut
fall där så inte kan ske på grund depensionsavgift i de attav av-

inte till statlig eller kommunalgiftspliktiga inkomsterna taxeras
inkomstskatt.

förordning 1408/71 kommer denföljd bl.a. lagvalsreglerna iTill av
omfatta medsocialförsäkringen i vissa fallsvenska att personer

Vidaretidigare Varit fallet.anknytning till Sverige än somsvagare
sammanfal-avgiftsskyldighet inte alltidskattskyldighet ochkommer att

ofrånkomligttill det anförda dethänsynla. Med är att uttaget av
medföra ökadkommeravgifter från att engrupper av personernya

för de handläggande myndigheterna. Förarbetsbelastning uttag av
införas förfarande med enkladessa fall bör därföravgifter i ett

såmåste regelsystemet utformashandläggningsrutiner. Samtidigt att
ordningpå Vidare måste sökaskraven rättssäkerhet.det tillgodoser en

rörlighet inom Reglerarbetskraftens till EU.inte kränker rätt somsom
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diskriminerande andra medlemsstatersär medborgare ellermot som
strider gemenskapsrätten kan naturligtvis intemot godtas.annars

För uppnå administrativt effektiv hanteringatt egenavgifteren av
och allmänna pensionsavgifter bör, i den mån så möjligt, för-är
farandet vid avgiftsuttaget enhetligt för samtliga kategoriervara av-
giftsskyldiga. Det nuvarande förfarandet fungerar vid avgifteruttag av
från det flertalet försäkrade och behöver enligt vårstora mening inte
ändras. I stället det frågaär kompletterandeöverväga ellerattom
särskilda förfaranden för de fall i vilka avgifter för närvarande inte
kan Förhållandena för de försäkrade för vilka avgiftertas ut. inte kan

skiljer sig visserligen åt. En del inkomstbeskattas intetas ut i Sverige,
medan andra beskattas enligt SINK eller LSI. De har dock det

de inte till statlig eller kommunal inkomstskatt.gemensamt att taxeras
Vidare skall del den nänmda personkategorin försäkrad ien av vara
Sverige enligt SofL, dvs. nationell medan andrarätt, skall vara
försäkrade här med tillämpning förordning 1408/71 ellerav nr en
konvention social trygghet.om

Med hänsyn till önskemålet enhetliga administrativa rutiner börom
enligt vår mening endast förfarande komma i fråga förett gemensamt
samtliga de fall i vilka avgifter inte kan enligt nuvarandetas ut
förfarande. Detta särskilda eller kompletterande förfarande bör i
möjligaste mån utformas så det låter sig integrera med dagensatt
taxerings- och uppbördsförfarande.

16.4 EG-rättens likabehandlingsprincip

det föregåendeI har vi konstaterat det bör inrättas särskiltatt ett
förfarande för vissa socialförsäkringsavgifter för fall i vilkauttag av
avgifter inte kan enligt det nuvarande förfarandet. Ett sådanttas ut
särskilt förfarande kommer i många fall tillämpas påatt personer som

medborgare i medlemslandär inom EU/EES. Det finns därförett
anledning något beröraatt EG-rättens krav på likabehandling av

medborgare i medlemsland.ettpersoner som
Enligt 6 i Romfördraget diskrimineringär påart. grund av

nationalitet förbjuden. Denna likabehandlingsprincip kommer till
uttryck i 48 i Romfördragetäven arbetskraftens fria rörlighetart. om
inom gemenskapen, innebär arbetstagare från medlemsstaternaattsom

fårinte diskrimineras vad gäller anställning, lön och övriga arbets-
och anställningsvillkor. Likabehandlingsprincipen gäller socialaäven
och skattemässiga förmåner för arbetstagaren och hans familjemedlem-

Bestämmelser likabehandling finns i i förordning3även art.mar. om
1408/71. Dessa innebär i huvudsak bosatta inomäratt personer, som

medlernsstats territorium och för vilka förordningen gäller, haren
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skyldigheter och rättigheter enligt medlemsstats lagstiftningsamma en
den medborgare, inte följer bestämmel-statens annatsom egna om av

i förordningen.serna
Diskriminering får alltså inte ske på grund medborgarskap.av

Likabehandlingsprincipen innebär enligt rättspraxis förbud även mot
såväl dold indirekt diskriminering. Enligt EG-domstolen tillämpassom
diskrimineringsförbudet inte bara särbehandling grund av
nationalitet villkor kan resultat,ävenutan t.ex.som ge samma
bosättningskrav, villkor inte gäller för statensom samma egna

målmedborgare 152/73 Sotgiu och 249/83 Hoeckx.
EG-domstolen har i mål 279/93 Schumacker huruttalat 48 iart.

Romfördraget skall tolkas vid beskattning utomlands bosatta fysiskaav
Enligt domstolen kan 48 begränsa medlemsstats rättart.personer. en

föreskriva skattepliktsvillkor och beskattningsfonner för inkomsteratt
inom dess territorium uppbärs medborgare i med-som av annanen

lemsstat. I fråga uppbörd direkta skatter godtas inte med-attom av en
lemsstat behandlar medborgare i medlemsstat, ien en annan som
enlighet till frimed rörlighet verksamhet i den först-rätten utövar en
nämnda mindre förmånligt inhemsk imedborgareänstaten, en samma
situation. Vidare medges inte medlemsstat arbetslandetatt en-

föreskriftertillämpar medför kraftigare beskattningsom en av en
arbetstagare medborgare bosattoch i medlemsstatärsom en annan
hemlandet avlönad verksamhet i arbetslandet,utövarmen som en

arbetstagarejämfört med bosatt i arbetslandet ochär dären som
innehar ställning. gäller denDetta utländske medborgarenssamma om
inkomst helt eller uteslutande kommer från arbetslandet och hannästan
inte har så inkomster i hemlandet hans personliga för-stora att
hållanden och farniljesituation kan beaktas vid beskattning där. Det-

inte tillåtet förfaranden såsomheller årlig avstämningär att av
källskatteavdrag eller fastställelse inkomstskatt lagstiftningenav genom
i medlemsland förbehålls bosattai landetett personer.
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16.5 Några allmänna utgångspunkter för utforrn-

ningen förfarande för avgifterett uttagav av
i internationella förhållanden

Bedömning: Avgiftsärenden enligt det förfarandet börnya
handläggas den myndighet redan handhar avgiftsärenden,av som
dvs. skattemyndigheten. Förfarandet bör lätt administreraattvara
och i möjligaste mån samordnat med nuvarande förfarande.
Vidare bör eftersträvas effektiv ordning för få in avgifteratten
till det allmärma. Avgifterna bör därför betalas fortlöpande redan
under inkomståret. Förfarandet för avgiftsuttaget får inte vara
diskriminerande vissa avgiftsskyldiga.gentemot grupper av

För de fysiska arbetsinkomster till statlig ochtaxeraspersoner vars
kommunal inkomstskatt fastställs och betalas i dag allmän pensionsav-
gift och egenavgifter tillsammans med inkomstskatten enligt SIL och

DärigenomKL. uppnås betydande administrativa samordningsvinster.
Däremot behövs särskilt förfarande för avgifter gårett uttag av som
använda nuvarande förfarande inte tillämpligt,när dvs.är detatt när

avgiftsunderlageti ingår inkomster inte skall till statligtaxerassom
eller kommunal inkomstskatt. särskildaDetta förfarande bör enligt vår
mening handhas myndigheter handlägger avgifter enligtav samma som

förfarandet.det nuvarande Härför talar inte minst de samordnings-
uppnåsvinster kompetens i avgiftsfrågor inte behöverattsom genom
hos myndigheterbyggas i dag inte handhar sådana frågor.upp som

kommerVidare det för avgiftsskyldigedenäven praktiskt medatt vara
sådan ordning. vissaI fall kan det nämligen bli aktuellt tillämpaatten

både det nuvarande och det särskilda förfarandet på avgiftsskyldig.en
situationen kanDen uppstå skallt.ex. om en person som vara

försäkrad i Sverige har arbetsinkomster både här och utomlands men
någon anledning inte skall beskattas här för utlandsinkomsten.av

För hålla administrationskostnaderna bör det särskildaatt nere
förfarandet lätt administrera. I möjligaste mån bör samordningattvara
ske med nuvarande rutiner och regler för allmän pensionsav-uttag av
gift socialavgifteroch i form egenavgifter. Fråga ärendenärav om av
masskaraktär, vilka till helt övervägande del handläggs med hjälp av
databehandling.

Vidare skall det förfarandet effektivt för få in avgifter.attnya vara
särskilda förfarandetDet torde ofta komma tillämpas påatt personer
vistas tillfälligt i Sverige för arbeta här. På grund härav börattsom

avgifterna betalas fortlöpande under inkomståret. Det lättare för detär
allmänna få in avgifterna medan den avgiftsskyldige vistas iännuatt
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Ävenlandet. för den avgiftsskyldige det lämpligtär avgifter kanom
betalas efter hand han uppbär inkomsterna. På så kommersättsom
han normalt inte behöva betala avgifterna iatt enda avseendeposten
hela ärsinkomsten.

Härtill kommer avgifter skall skeatt påuttaget rättssäkertettav
vilket innebär bl.a.sätt, avgifter skall från dematt tas ut ärsom av-

giftsskyldiga beräknas korrekt avgiftsunderlag.samt Förfarandetett
måste förenligt med EG-rätten med hänsyn till det kommervara att att
bli tillämpligt på medborgare i medlemsländer inom EU/EES. Be-
stämmelser diskriminerandeär på grund medborgarskap ellersom av
bosättning utomlands kan inte godtas.

16.6 Några alternativ

16.6.1 Inledning

Vi har under vårt arbete några olikaövervägt tänkbara alternativ i
fråga särskilt förfarande för bestämma ochett egenavgifterattom ta ut
och allmän pensionsavgift i de fall där det nuvarande förfarandet inte
kan användas. I det följande lämnas kortfattad redogörelse fören
dessa alternativ.

Gemensamt för de alternativ eller modeller redovisas nedansom- -
de tänkta tillämpasär är på alla försäkradeatt att avgiftsskyldi-ärsom

med påavseende allmän pensionsavgift eller egenavgifterga men som
inte skall till statlig inkomstskatt för inkomsttaxeras ingår isom av-
giftsunderlaget.

16.6.2 Alternativ I Deklarations- och taxeringsförfarande

Enligt denna modell skall den försäkrade året efter inkomståret
redovisa sina faktiska inkomster till Skattemyndigheten, varvid han
skall bl.a. från han erhållit inkomsterna. Redovisningenuppge vem
eller deklarationen skall sådana inkomster inte skallavse taxerassom
till skatt enligt ellerKL SIL. Fråga skall inkomster skallvara om som
ligga till grund enbart för slutlig beräkning egenavgifter ellerav
allmän pensionsavgift.

Vidare skall den försäkrade i samband med han påbörjar för-att ett
värvsarbete här i landet lämna preliminär inkomstanmälan tillen
skattemyndigheten. I anmälan skall bl.a. arbetsgivarensanges namn
om det fråga inkomstär anställning och beräknad avgiftsplik-om av
tig inkomst.
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ledning inkornstanmälan skall SkattemyndighetenMed beslutaav om
Äregenavgifter eller preliminär allmänpreliminära pensionsavgift.

anställdförsäkrade hos arbetsgivare har fast driftställeden ien som
frånSverige, skall denne den försäkrades lön avdrag förgöra

preliminär allmän pensionsavgift betala det innehållna beloppetsamt
till skattemyndigheten. I övriga fall skall den försäkrade själv försvara

preliminära påinbetalning den avgiften motsvarande sätt närav som
likställighetsavtal.föreligger s.k. För betalningen eller dendet omvänt

egentliga uppbörden den preliminära avgiften skall tillämpasav samma
enligt gäller för preliminär inkomstskatt.ordning SBLsom

Året inkomståret Skattemyndigheten fastställaefter skall underlaget
avgifternaför och beräkna de slutliga avstämning förgörasamt

preliminära avgifter. skall ske med ledning dels deninbetalda Detta av
deklaration, kontrolluppgiftavgiftsskyldiges dels och informa-annan

skattemyndighetenskommit till kännedom. Fastställelsetion som av
skall vid tillfälle och påavgiftsunderlaget ske motsvarande sättsamma

Återståendevid åsättande inkomsttaxering enligt TL. elleravsom
överskjutande avgiftsbelopp skall krävas in respektive återbetalas.

Alternativ Avgiftsberäkning enligt fastställd sjuk-16.6.3

inkomstpenningsgrundande

den försäkrade skyldig till försäk-Enligt denna modell skall attvara
beräknad arbetsinkomst han påbörjar sådantringskassan anmäla när

med tillämpning förordning 1408/71föranleder hanarbete att avsom
social trygghet skall försäkrad i Sverige.konventioneller om varaen

enligtskall försäkrad här SofL skall sådanDen göravarasom
inte skattskyldig enligt SIL. sådanamnälan, han Harärom en

försäkringskassan skallinkommit till och arbetstagarenanmälan vara
Sverige, skall kassan underrätta skattemyndigheten.försäkrad i

försäkradeskall försäkringskassan registrera den ochDessutom
försjukpenninggrundande inkomst SGI honom.fastställa

fastställelse föranleder inkomstan-registrering och SGIUtöver av
beslut förrän inkomståret löpt eller tillhörighetenmälan inte något ut

dessförinnan Någonsvenska socialförsäkringen upphört.till den
avgiftsbetalning således inte ske.preliminär kan

avgifterna fastställas beslut året efter inkomst-skallNormalt genom
socialförsäkringen upphör, kanfall då tillhörigheten tillåret. För de

avgift det löpandemöjligheten besluta underöverväga att omman
ledning för-Avgifterna skall beräknas med den SGIinkomståret. av

på den försäkradesfastställt, vilken grundassäkringskassan egna
fastställd SGI uppenbarligen inteframtida inkomster. Omuppgifter om

skall den handläggandeförsäkrades faktiska inkomster,denmotsvarar
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myndigheten kunna beräkna avgiftsunderlaget med ledning andraav
uppgifter den försäkrades förhållanden kan finnas tillgå.om attsom
I detta sammanhang kan också låta försäkringskassornaövervägas att
fastställa avgifterna eller åtminstone avgiftsunderlaget.

Med hänsyn till någon preliminär betalning inte aktuell kanatt är
eventuell arbetsgivare inte avdrag på lönen förgöra preliminäraen

avgifter. Den försäkrade skall därför såväl vid inkomst anställningav-
vid inkomst förvärvsarbete själv för inbetalningannatsom av svara-

avgifterna till skattemyndigheten. Detta skall normalt ske vidav ett
tillfälle år.per

16.6.4 Alternativ III Definitiv källavgift

Enligt denna modell skall arbetsgivare vid löneutbetalning tillen en
anställd avdrag för allmängöra pensionsavgift inbetala detsamt
innehållna beloppet till skattemyndigheten. Avgifterna skall därvid
betalas i den ordning gäller för arbetsgivaravgifter, avdragensom
preliminär skatt eller för särskild skatt enligt SINK eller LSI.
Arbetstagaren skall inte redovisa de avgiftsgrundande inkomsterna,
eftersom inbetalda avgifter definitiva. Något beslutär slutlig avgiftom
skall följaktligen heller inte meddelas. Ansvarig för betalning av
avgiften den skall avdrag vid löneutbetalningen,är göra dvs.som

Ärarbetsgivaren. denne hemmahörande i utlandet emellertidsvarar
den anställde själv för betalningen. Den har betalat ersättning försom
utfört arbete till någon skyldig betalaär allmän pensionsavgiftattsom
enligt den angivna ordningen skall skyldig lämna kontrollupp-attvara
gift.

försäkradEn skall betala egenavgifter skall motsvarande sättsom
själv till Skattemyndigheten inbetala såväl egenavgifter och allmän
pensionsavgift. Dessa avgifter blir också definitiva grundval av
uppgivna framtida inkomster. Något efterföljande uppgiftslärnnande
skall inte förekomma.

förutsättning förEn arbetsgivare skall avdrag för allmängöraatt en
pensionsavgift skall Skattemyndigheten har beslutat avgifteratt attvara
skall i denna ordning. detFör fall den försäkrade inte fullgör sintas ut
skyldighet överlämna skattemyndighetens beslut allmänatt om
pensionsavgift kan tänka sig bestämmelse förhöjt avdragman en om
på lönen efter 10 § andra stycket SINK.mönster När det gällerav en
försäkrad själv skall för inbetalningen allmän pensions-som svara av
avgift eller egenavgifter kan med hänsyn till kontrollsvårigheterman
tänka sig skattemyndigheten fritt bör fåatt avgöra t.ex. motmera -
bakgrund tidigare skötsamhet i skatte- och avgiftshänseendeav om-
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enskilde skall få använda sigden denna modell ellerav om en mera
strikt ordning skall tillämpas.

Alternativ IV Avgiftsberäkning enligt16.6.5 fastställd pen-
sionsgrundande inkomst

försäkrade bl.a.flertalet dem med tillämpningFör för-som av-
konventionordning 1408/71 eller social trygghet skall omfattasom av

socialförsäkringsvensk skall det fastställas pensionsgrundande-
möjlighetinkomst PGI. En bestämma avgifter föratt personer som

inte inkomsttaxeras kan därför beräkna avgifterna grundvalattvara
fastställd PGI.av

fastställs enligt § 1962:381PGI 11 kap. 5 lagen allmän försäk-om
emellertid i mån inkomstring AFL endast den summan av av

inkomst förvärvsarbeteanställning och överstiger det vidannatav
ingång gällande basbeloppet.årets För skall omfattaspersoner som av

för avgiftsuttagden särskilda ordningen och under inkomstårettsom
haft inkomster högst basbelopp kan avgifter inte beräknas medettom
ledning fastställd PGI detta måste ske på sätt.utan annatav

Enligt 3 § lagen 1959:551 beräkning pensionsgrundandeavom
skall inkomst anställning för försäkradeinkomst LBP vilken denav

skattskyldig i enligt bestämmasinte här landet KL med ledningär av
särskild uppgift från arbetsgivaren. gäller försäkradDetsamma enen

skattskyldig enligt SINK eller LSI för vilkenoch svenskärsom
social trygghet skall gälla enligt EES-avtalet.lagstiftning I dennaom

uppgift s.k. gul kontrolluppgift skallsärskilda bl.a.grön resp. anges
beloppet den utbetalda lönenden försäkrades ellersamtnamn av

finns inte något hinder utländsk arbetsgi-ersättningen. Det mot att en
driftställe i Sverigearbetsgivare fast lämnar uppgift enligtutanvare

enligt SofL eller§ för anställda med tillämpning3 LBP som av
förordning 1408/71 eller konvention social trygghet skallen om
omfattas svensk socialförsäkring inte här.taxerasav men som

det redovisade alternativbakgrund kan skatte-Mot ett attav nu vara
myndigheten beräknar allmän pensionsavgift och egenavgifter i

myndigheten fastställer PGI för försäkrade.samband med denatt
frånDärvid skall bortses basbeloppsregeln i kap. 5 § AFL.11

Arbetsgivare skall i samtliga fall lämna särskild kontrolluppgift om
till arbetstagare. Eftersom avgifterna skall beräknasutbetald ersättning

någon preliminär avgifts-i samband med PGI fastställs, kanförst att
ske enligt denna modell i renodlad form.betalning inte
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16.7 Val modell för förfarande förettav uttag av

socialförsäkringsav gifter i internationella fall

Förslag: Inom för särskilt förfarande förettramen uttag av
socialförsäkringsavgifter i vissa internationella fall skall preliminä-

avgifter betalas under inkomståret. Den avgiftsskyldige skallra
Ärlämna preliminär avgiftsdeklaration. han anställd hos en

svensk arbetsgivare skall i stället denne länma preliminären
inkomstuppgift. Avgiftsdeklarationen eller inkomstuppgiften skall
läggas till förgrund beslut preliminära avgifteruttagom av
preliminär skatt. Normalt skall det frivilligt för denvara av-
giftsskyldige året efter inkomstâret lämnaatt slutlig avgifts-en
deklaration. Lämnas inte sådan kommer de preliminäraen av-
gifterna i allmänhet fastställas slutliga i sambandatt medsom att
Skattemyndigheten fattar beslut angående pensionsgrundande
inkomst. I förekommande fall skall den avgiftsskyldiges arbets--
givare för inbetalningen de preliminära avgifterna.svara av

När försäkringstillhörighet och skattskyldighet i vissa fall inte längre
sammanfaller kan det ligga till handsnära använda förfarandeatt ett
för avgifter helt skilt frånär skatteadministrationen.uttag Ex-av som
empelvis skulle avgifterna kunna bestämmas med ledning denav
sjukpenninggrundande inkomst försäkringskassan fastställer. Ensom
inkomstanmälan till försäkringskassan innefattar emellertid till
väsentlig del på förväntade framtida inkomster. Visserligenen prognos
grundas denna oftast på redan uppburna inkomster, inkomstut-men
fallet osäkert.är

För SGI skall fastställas försäkringskassanatt krävs f.n. detav att
arbete ifrågavarande inkomst har viss varaktighet.som genererar
Exempelvis fastställs inte förSGI kommer till Sverigeen person som
för arbeta under enbart några enstaka månader.att Möjligheterna att
kontrollera riktigheten de till försäkringskassan anmälda inkomster-av

begränsade. Dettaär gäller särskilt för egenföretagare ellerna
anställda arbetsgivare saknar fast driftställe i Sverige. Vidare harvars
Sjuk- och arbetsskadekommittén i delbetänkandet SOU 1995:149
Försäkringsskydd vid sjukdom föreslagit förhandsregistreringenatt av
SGI skall slopas. Enligt det förslaget skall sådan inkomstberäkning i
stället först sjukersättninggöras när skall Ett liknande förslagutges.
har också Utredningen för inkomstbegreppetöversyn inom bidrags-av
och socialförsäkringssystemen föreslagitIBIS i sitt betänkande SOU
1997:85 Förmån efter inkomst. Efter ändring i 3 kap. 2 § AFLen
prop. 1995/962209 ingår i SGI inte längre andra skattepliktiga
förmåner ersättning i ochän inte heller skattepliktiga kost-pengar
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ingår de förmåner inte längrenadsersättningar. Däremot ärsom
för socialavgifter.sjukpenninggrundande alltjämt i underlaget Det

inkomster förmåns-således diskrepans mellan deföreligger ärsomen
underlaget för socialavgifter.respektive ingår igrundande

Ärenden pensionsavgiftsocialavgifter och allmänuttag avom
skattemyndigheten. Enligt vårenligt nuvarande ordninghandläggs av

Skattemyndighetenavgiftsärenden handläggassamtligamening bör av
iberäknas. Fall kan uppkommavilket underlag de skallpåoavsett

har avgiftspliktiga inkomsteravgiftsskyldigvilka varavpersonen
Avgiftsärendentill statlig inkomstskatt.del skallendast taxerasen

bör handläggas endast myndighet.rörande och av ensamma personen
handläggningsrutinerkostnadsskäl inte byggasVidare bör det uppav

Handläggningavgifter ytterligare myndigheter.hosför uttag avav
på försäkrings-därför i något fall läggasavgiftsärenden bör inte över

kassan.
ändamåls-vi det inte någonbakgrund det anfördaMot anser varaav

grundval den SGIfastställa avgifternaenlig lösning att somav
försäkringskassan.registrerats av

i avsnitt 16.6.5 skullealternativ redovisatssomEtt annat ovan
grundval haravgifterna på den PGIbestämmakunna att av somvara

avgiftsskyldige/försäkrade. Emellertid fastställs PGIför denfastställts
avgifterna med renodladefter inkomståret, varförförrän åretinte en

inkomståret. Avgifterna skulle medunderlösning inte kansådan tas ut
detMed hänsyn bl.a. tillfå i efterhand.förfarandesådant atttas utett

vistas tillfälligt iförsäkradefallen ofta frågaaktuellai de är somom
påmedföra kostnader för kravsådan ordningtordeSverige extraen

lämpligdet inte heller någonVi därföravgifter.obetalda ärattanser
denavgifterna i efterhand grundvalbestämmaordning enbartatt av

försäkrade.fastställts för denharPGI som
taxeringsförfarande motsvarande slagochdeklarations-Med ett av

skulleinkomsttaxeringen enligt taxeringslagenanvänds vidsom
fastställas först efter det deför dessaoch underlagetavgifterna att

vederbörlig ordning redovisade.kända och iinkomsternafaktiska är
taxeringsliknandeskulle bestämmasAvgiftsunderlaget ettgenom

skulledärefter Vidareslutliga avgifterna bestämmas.förfarande och de
avgifter.betalda preliminäraför under inkomståretavräkning göras

kanavgiftsunderlagetordning vinns den fördelensådanMed atten
siganvändertillförlitligtfastställas sätt änett avom manmera

PGI.fastställd SGI eller
pensionsavgiftfall i vilka allmänåtskilliga deEmellertid kommer av

skallinkomst intedvs.egenavgifter skalleller ut,tas somnu
tillhänföra sigkommunal inkomstskatt,statlig ellertill atttaxeras

tidpunkten för avlänmandeVidtids arbete i Sverige.endast kort aven
inkomståret, oftainfalla året efter kommervilken skulledeklaration,
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den försäkrade för länge sedan ha lämnat landet.att deI fall den
försäkrades egentliga hemadress utomlands oklar,är uppstår ad-
ministrativt merarbete med eftersökning och skriftväxling med denav
försäkrade, främmande språk. Deklarationsblanketter skall skickas

och i vissa fall blir det aktuelltut, den försäkrade lämnaatt attanrnana
deklaration. Vidare skall taxeringsbeslut tillställas den försäkrade.

Enligt vår mening bör det eftersträvas få så administrativtatt ett
enkelt förfarande möjligt medär hänsyn till kravet påsom att
avgiftsbesluten skall materiellt korrekta. Deklarationsmodellenvara
medför otvivelaktigt ökad arbetsbelastning för de handläggandeen
myndigheterna. fallenI med korttidsarbete torde det dessutom vara
fråga avgifter med endast mindre belopp.att ta Medut hänsyn tillom
det anförda vi fullständigt deklarations- ochatt taxeringsför-ettanser
farande motsvarande det förekommer vid inkomsttaxeringensom
enligt taxeringslagen inte administrativt motiverat.är

Effektivaste avgiftersättet använda ordningatt ta ut medattvore en
definitiva avgifter på inkomster inte skall till statlig ellertaxerassom
kommunal inkomstskatt. Med sådant förfarande kan avdrag inteett
medges för kostnader i arbetet. Avgifter skulle komma påatt tas ut
bruttoinkomsten för dem skulle betala definitiva avgifter. Vidaresom
uppkommer svårigheter med beakta det s.k. inkomsttaket föratt
allmän pensionsavgift, den försäkrade har inkomstt.ex. om av
anställning hos fler arbetsgivare.än Det flertalet försäkradestoraen

emellertid skattskyldigaär enligt KL och SIL. Deras underlag för
slutliga avgifter kommer framdeles bestämmasäven i samband medatt
inkomsttaxeringen. Därvid kan kontrolleras allmän pensionsavgiftatt
inte inkomst till den del den överstiger dettas s.k. inkomsttaket.ut
Vidare kan avdrag medges för kostnader i arbetet.

Det kan ifrågasättas inte ordning med definitiva källavgifter,om en
i praktiken kommer omfatta främst utomlands bosattaattsom

skulle kunna diskriminerande och stå i strid medpersoner, anses vara
EG-rätten. En antydan detta kan utläsas EG-domstolensom ur
avgörande i mål 279/93 Schumacker, gällde arbetskraftens friasom
rörlighet jfr avsnitt 6.4. Domstolen slog där fast Romfördragetsatt

48 under vissa omständigheter i princip inteart. tillåter att en
medlemsstat tillämpar föreskrifter leder till hårdare beskattningsom en

arbetstagare medborgareär och bosatta i medlemsstatav som en annan
de utför avlönatnär arbete i verksamhetsstaten, jämfört med en

arbetstagare bor i verksamhetsstaten och har position.som som samma
Motsvarande torde kunna föras beträffandeävenresonemang-

socialförsäkringsavgifter. Vi det därför inte någon lämpliganser vara
ordning införa med enbart definitiva avgifteratt ett isystem som
huvudsak kommer från utomlands bosattaatt tas ut personer.
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bakgrund det redovisade förordar viMot slags kombinationav en
med deklarationer,modellerna definitiva avgifter och beräkningav av

pensionsgrundande inkomst föreslår förfarande följandemedsamt ett
huvudprinciper. avgiftsskyldige lämnaDen skall preliminär avgifts-en

Ärdeklaration till Skattemyndigheten. den avgiftsskyldige anställd hos
svensk arbetsgivare skall i stället denne lämna preliminären en

inkomstuppgift avseende den avgiftsskyldige. deklarationenI eller in-
komstuppgiften bl.a. beräknadskall redovisas avgiftspliktig inkomst

inte skall till statlig inkomstskatt. Skattemyndigheten skalltaxerassom
grundval dessa uppgifter besluta preliminärpå skattav om som

allmän pensionsavgift och egenavgifter betalasskallmotsvarar som
Ärenligt det särskilda förfarandet. den avgiftsskyldige anställd hos en

arbetsgivare i Sverige, skall denne efter löneavdrag skatteavdrag
ombesörja inbetalningenenligt SBL, den preliminära allmännaav

pensionsavgiften A-skatt till skattemyndigheten. I övriga fall skall
avgiftsskyldige efter debitering Skattemyndighetenden älv inbetalaav

avgifterna F-skatt ellerde preliminär särskild A-skatt. Det skall
frivilligt för avgiftsskyldige efternormalt den året inkomstäretattvara

avgiftsdeldaration. inteslutlig Lämnas någon sådan kommerlämna en
avgifterna normalt fastställas beloppslutliga till dede att samma som

tillgodoräknas försäkrade.preliminära avgifter skall den Desom
avgifterna skall fastställas på grundval den inkomstbe-slutliga av

årligen fattaräkning Skattemyndigheten för i efterhandgör attsom
angående den försäkrades pensionsgrundande inkomst. Normaltbeslut

denna inkornstberälcning med den inkomstkommer överensstämmaatt
preliminära avgifter har tagits skatteavdragpâ vilken A-ut genom

debiteringeller enligt särskild F-skatt eller särskild A-skatt.skatt
följandeutvecklas i avsnitt.Förslaget närmare

Utformningen det särskilda förfarandet16.8 av

vissasocialförsäkringsavgifter iför uttag av

internationella fall

Lagregleringen16.8.1

förfarandet för socialförsäkrings-särskildaFörslag: Det uttag av
till deti gällande lagar komplementavgifter skall regleras som

uppbördsförfarandet.nuvarande

särskilda förfarandet fördet följande redovisas hur detI att ta ut
socialförsäkringsavgifter kansocialförsäkringsavgifter utformas.bör
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med tillämpning nuvarande bestämmelser i främst SBL och TLav tas
från det flertalet fysiskaut stora avgiftsskyldiga.är Ompersoner som

det skall möjligt avgifter för samtligaatt avgiftsskyldiga,ta utvara
måste det emellertid tillskapas bestämmelser för avgiftsuttag, vilkanya
går använda när nuvarande förfarande inteatt tillämpligt.är Fråga är
således införa enbart kompletterandeatt förfarande förettom att ta ut
avgifter i vissa internationella fall.

Med begreppet särskilt förfarande vi fortsättningsvis vårtavser
förslag till kompletterande förfarande,ett medan vi med ordinarie
förfarande syftar det nuvarande förfarandet.

Det särskilda förfarandet inrymmer speciella lösningar och därmed
Åvissa sakliga skillnader jämfört detmed ordinarie förfarandet. andra

sidan blir vissa regler Vi har övervägt samla allagemensamma. att
tillkommande bestämmelser det särskilda förfarandet iom en ny

lag och där i övrigt hänvisa tillattgemensam be-gemensamma
stämmelser i andra lagar. Det emellertidövervägs i ordning attannan
framdeles SBL tillgöra allmän lag för uppbörd skatter ochen av
avgifter. Vi för därför in våra bestämmelser i gällande lagar,nya
främst SBL. Enligt SBL gäller socialförsäkringsavgifteratt tas ut
under inkomståret formi preliminär skatt A-skatt, särskild A-skattav
eller F-skatt och de sedermera också ingår i begreppetatt slutlig
skatt. I övrigt detär föreslagna särskilda förfarandet så specielltav oss

det f.n. bör regleras i lagen 1959:551att beräkning pensions-om av
grundande inkomst enligt lagen 1962:381 allmän försäkringom
LBP. När det reformerade pensionssystemet till fullo har beslutats

riksdagen, får de bestämmelserna i stället införas i lagav nya en om
inkomstgrundad ålderspension prop. 1997/98:151.

16. 8.2 Tillämpningsområdet

Förslag: Det särskilda förfarandet för socialförsäkrings-uttag av
avgifter skall tillämpas det i underlagetnär för allmän pensions-
avgift eller socialavgifter i form egenavgifter ingår inkomsterav
för vilka den avgiftsskyldige inte skall till statlig in-taxeras
komstskatt.

Utifrån de aspekter vi har beakta finns, såsom konstaterats iatt avsnitt
16.2, inte något behov ändra förfarandet för bestämmaatt ochav att

arbetsgivaravgifter. Möjligheternata ut med hjälp det nuvarandeatt av
förfarandet arbetsgivaravgifter nämligenta är inte beroendeut av om

försäkrad inkomsttagare åsätts inkomsttaxering enligt taxeringsla-en
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det i detta hänseende betydelseVidare saknar den avgiftsskyl-omgen.
arbetsgivare hemmahörande i Sverigediges eller utomlands.är

sigförhåller emellertid annorlunda med socialförsåkringsav-Det
försäkrade avgiftsskyldig,gifter för vilka den såsom allmänär

pensionsavgift och socialavgifter i form egenavgifter. Om denav
försäkrade har inkomst anställning, skall visserligen arbetsgi-hansav

normalt skatteavdrag från lönen och till Skattemyndighetengöravare
in sålunda innehållna beloppet. skatteavdragetbetala det skall täcka

anställdes preliminära allmänna pensionsavgift.bl.a. den Det är
inkomsttagaren avgiftsskyldig.emellertid ärsom

för de situationer i vilka det nuvarande förfarandet förGemensamt
inte går tillämpa inkomsttagaren avgiftsskyldigavgiftsuttag är äratt att

avgifterna föroch de slutliga måste beräknas inkomster vilkaatt
enligtinte åsätts någon inkomsttaxering taxeringslagen. Frågadenne

på vilka det inte skall betalas kommunal eller statliginkomsterär om
detinkomstskatt. I detta hänseende saknar betydelse inkomsttaga-om

socialförsäkring på grund nationellskall omfattas svenskav avren
så skall ske med tillämpning förord-lagstiftning eller om av

Äveneller konvention social trygghet.ning 1408/71 omen om
avgiftsskyldig hans inkomster avgiftspliktigaochinkomsttagaren är år

möjligheterna från honom avgifter hansde faktiska taatt utstyrs av
beskattningssituation.

särskilda förfarandet användas i alladenna bakgrund bör detMot
avgifter inte grund inkomsterfall i vilka kansådana ut atttas av

inte omfattas inkomsttaxering enligtingår i avgiftsunderlaget avsom
taxeringslagen.

förvärvsinkomster sammanfallerfysiskaSåvitt gäller personers
den för kommunal inkomst-till statlig inkomstskatt medtaxeringen

förslag den materiella avgiftslagstiftningenEnligt våra rörandeskatt.
egenavgifterna med ledninghuvudreglerna, dels beräknasskall, enligt

inkomstskatt kap. 16 §taxering till statlig 3inkomsttagarensav
pensionsavgiften fastställasdels underlaget för den allmännaNSAL,

i med taxeringen till statlig inkomst-Skattemyndigheten sambandav
Tillämpligheten det särskilda förfarandet börskatt 5 § APL. av

inkomster intetill sådana avgiftspliktigadärför avgränsas taxerassom
till den statliga och kommuna-inkomstskatt. Med hänsyntill statlig att

kommer detta i praktikeninkomsttaxeringen sammanfaller att
tillämpligt påsärskilda förfarandet heller inte blirmedföra detatt av-

inkomstskatt.till kommunalgiftspliktiga inkomster taxerassom
enligt eller LSI skallinkomster beskattas SINKAvgiftspliktiga som

eftersomförfarandet, de inteomfattas det särskildadäremot taxerasav
inkomstskatt.till statlig

naturligtvis tillämpligt endast påförfarandet skallsärskildaDet vara
Bedömningen inkomsternaavgiftspliktiga.inkomster ärär av omsom
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avgiftspliktiga och till vilket belopp avgifter skall beräknas skall göras
enligt den materiella avgiftslagstiftningen NSAL och APL, ärsom
tillämplig avgifterna skall enligtoavsett det ordinarietas ellerutom
det särskilda förfarandet.

Det särskilda förfarandet kommer komplementutgöra tillatt detett
ordinarie förfarandet. Båda förfarandena kan därför inte tillämpas på

och inkomst. Däremot kan båda förfarandena kommaen samma att
tillämpas samtidigt och avgiftsskyldiga Dettaen samma person.
gäller under förutsättning denne har såväl avgiftspliktiga inkomsteratt

till statlig inkomstskatttaxeras avgiftspliktiga inkomstersom som som
inte omfattas sådan taxering. sådantI fall kommer olika för-av
faranden för avgiftsuttag tillämpas på dessa två i skattehänseendeatt
olika inkomster.

16.8.3 Behörig myndighet

Förslag: Beslut avgiftsskyldigrör skattskyldigärsom en som
enligt SINK eller LSI skall fattas den skattemyndighet ärav som
beskattningsmyndighet enligt dessa lagar. Beslut rörsom en-
avgiftsskyldig avgiftspliktiga inkomst inte skall beskattas härvars
i landet skall fattas den skattemyndighet fattar beslutav som
rörande den avgiftsskyldiges arbetsgivare. I övriga fall fattas
beslut Skattemyndigheten i Stockholms län.av

Allmänt

Ärenden angående arbetsgivaravgifter, egenavgifter och allmän
pensionsavgift handläggs enligt nuvarande förfarande skattemyndig-av
heten. Under år har olika reformer gjorts för få förbätt-senare att en
rad effektivitet ökad enhetlighet och samordning hand-genom av
läggningsrutiner för skatter och avgifter. Uppbördsförfarandet har
varit föremål för allmän iöversyn samband med den nyligenen
införda SBL.

Flera skäl talar för de avgiftsärendenäven framdelesatt skallsom
handläggas enligt det särskilda förfarandet bör handhas skattemyn-av
digheten. Från administrativ synpunkt det olämpligt splittraattvore

hanteringen avgiftsärenden på flera myndigheter. Vidare skulleupp av
det förenat med ökade kostnader bygga kompetensvara att upp
beträffande ifrågavarande frågor utanför skattemyndigheten. Härtill
kommer såväl det ordinarie förfarandetatt det särskilda kansom
komma användas vid avgiftsuttag frånatt och Påen samma person.
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avgiftspliktiga inkomster till statlig inkomstskatt skalltaxerassom
avgifter enligt det ordinarie förfarandet, medan avgifter påuttas

avgiftspliktiga inkomster skallövriga enligt det särskilda för-tas ut
Handläggningenfarandet. härav bör ske vid endast myndighet. Deen

två förfarandena måste samordnas med hänsyn till det s.k.även att
för underlaget den allmännainkomsttaket pensionsavgiften 7,5 x
skall beaktasbasbeloppet med avseende på den avgiftsskyldiges
avgiftspliktigasammanlagda inkomst.

Lokal behörighet

Åtskilliga fall i vilka pensionsavgiftde allmän skall enligt dettas utav
förfarandet kommersärskilda beskattas enligtatt avse personer som

ÄvenSINK. beskattas enligt LSI kan bli föremål förpersoner som
avgiftsuttag enligt det särskilda förfarandet. praktiska skälAv bör i

skattemyndighetfall den beskattningsmyndighet enligtdessa ärsom
behörigSINK eller LSI handlägga avgiftsärenden enligt detattvara

särskilda förfarandet. I samband med beskattningsmyndighetatt en
beslutar skatt skall enligt ellerSINK LSI bör den regel-tasatt ut
mässigt ställning till allmän pensionsavgift skall betalas.även ta om

beskattningsmyndighetBestämmelserna vid beskattning enligtom
finns i § sagda lag och innebär i huvudsak följande. Skatte-SINK 8

myndigheten i Stockholms län enligt grundregeln beskattnings-är
vid beskattning enligt SINK.myndighet Beskattningsmyndighet för en

skattskyldig vid tillfällig vistelse här i landet har inkomstsom av
utförs här emellertid Skattemyndigheten länarbete i det där denärsom

ersättningen registrerad denbetalar arbetsgivare. Omärut somsom
sistnärnnde inte registrerad bosatt här, Skattemyndigheten iär ärmen

beskattningsmyndighet.det län där han bosatt Saknas arbetsgivareär
följerhär i landet grundregeln Skattemyndigheten i Stockholmsattav

beskattningsmyndighet. Skattemyndigheten i Dalarnas länlän är är-
alltid beskattningsmyndighet vid beskattning enligt LSI.

förfarandetsärskilda vid socialförsäkringsavgifterDet uttag av
emellertid tillämpligt på sådana avgiftsskyldigakommer ävenatt vara

inte alls inkomstbeskattas i Sverige. de flesta fall tordeIpersoner som
har inkomst anställning hosdet fråga om personer som av envara

skyldig skatteavdrag för sina anställda.arbetsgivare göraär attsom
särskilda förfarandet i dessa fallAvgiftsärenden enligt det bör

fatta beslutden Skattemyndigheten behörighandläggas är attsomav
Vilken skattemyndighet behörig i dessarörande arbetsgivaren. ärsom

enligt i kap. Finns inte någonfår bestämmelserna 2 SBL.fall prövas
följer § fjärde beslutbehörig myndighet 2 kap. l stycket SBL attav

län.Skattemyndigheten i Stockholmsfattas av
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Vidare kan det också bli aktuellt det särskilda förfarandetatt genom
avgifter frånta ut till statlig inkomstskatt,taxerasen person som om

denne dessutom har avgiftspliktiga inkomster inte skall taxeras.som
Så kan bli fallet för här i landet bosattt.ex. gränsgångare, haren som
arbete både i Sverige och Danmark. Därvid kommer avgifter på den
svenska inkomsten, till statlig inkomstskatt,taxerassom att tas ut
enligt det ordinarie förfarandet. Om den danska inkomsten inte taxeras
här, kommer avgifter denna enligt det särskildaatt för-tas ut
farandet. Behörig myndighet i sådana situationer bör denvara
skattemyndighet beslutar taxeringen och uppbörden i övrigt.som om
Samtliga avgifts- och skatteärenden rörande bör nämligenen person
handläggas endast skattemyndighet. En sådan ordning under-av en
lättar för den avgiftsskyldige ha kontakt med handläggandeatt
myndighet. förhållandetDet det s.k. inkomsttaket för den allmännaatt
pensionsavgiften skall beaktas ofñcio talar också för avgiftsbe-ex att
räkningen bör endastgöras myndighet.av en

Enligt kap.2 1 § SBL fattas beslut enligt den lagen, såvitt rör
fysiska skattemyndigheten i det län där skallpersoner, av personen

folkbokförd den 1 november året före det år då beslutetvara skall
fattas. För den, varit bosatt eller stadigvarande vistats här i landetsom
under någon del det år då beslutet skall fattas inte skallav men som
ha varit folkbokförd här den 1 november året före, fattas beslut av
skattemyndigheten i det län där den fysiska först varit bosattpersonen
eller stadigvarande vistats. För den skall bosatt här i landetsom anses
på grund väsentlig anknytning hit fattas beslut skattemyndig-av av
heten i det län där den kommun ligger till vilken anknytningen varit
starkast under året.

Mot bakgrund det anförda bör det i 2 kap. 3 § SBL införasav a
kompletterande bestämmelser beslutande myndighet för vissaom av
de fall omfattas det särskilda förfarandet. I övrigt bör frågansom av

beslutande myndighet regleras övriga nuvarande be-om genom
stämmelser i 2 kap. SBL. Beträffande vilken myndighet som svarar
för den inkornstberäkning skall underlag förutgöra de slutligasom
avgifterna bör införas motsvarande bestämmelser i 1 § LBP.
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Deklarationsförfarandet16.8.4

anmaning prelimi-avgiftsskyldige skall lämnaFörslag: Den utan
avgiftsplik-har eller kommer fåavgiftsdeklaration, hannär attom

till statlig inkomstskatt. Ominte skallinkomstertiga taxerassom
anställd hos svensk arbetsgivare,avgiftsskyldigeden är somen

pensionsavgiftpreliminär allmänskatteavdrag skall inbetalaefter
i arbetsgivaren lämna preliminäranställde, skall ställetför den en

preliminär avgiftsdeklarationinkomstuppgift för den anställde. Ny
förhållandenainkomstuppgift skall länmas,preliminäreller om

avgiftspliktiga inkomstenkan denändras så det antas attatt
avgifts-med obetydligt belopp. Preliminäröka intekommer att ett

föreläggande skattemyn-också lämnas efterdeklaration skall av
digheten.

preliminär avgiftsdeklarationskyldigheten lämnaUppkommer att
deklaration inte kan länmasinkomstâret sådanunderså attsent

avgiftsskyldige i stället lämnaden30 november, skalldensenast
efter inkornståret. övrigtunder året Iavgiftsdeklarationslutligen

slutligavgiftsskyldige lämnafrivilligt för denskall det attvara
avgiftsdeklaration.

Åtskilliga för intei vilka avgifter skallde fall tas ut personer somav
fall i vilka avgifter skallinkomstskatt, dvs.statligtill tas uttaxeras

förfarandet, tordesärskildaföreslagna röraenligt det personer som
också frågaSverige. Det kantillfälligt ivistas vara om personer som

speciellaländer. Vidare kan det i vissaarbete i flerahar inkomst av
omfattasavgifter frånbli aktuelltfall att ta ut personer som av

försistnämnda kan falletland. Detisocialförsäkringen än ett varamer
anställningsamtidigt han hari landegenföretagareden är ett somsom

land.i annatett
inforrnationsproblemdeovannämnda fallförGemensamt är som

skall handläggamyndighetenskilda fallet. Denuppstå i detkan som
skallfysiskkännedomavgiftsärende måste få attett en person somom

skallinkomster inteavgiftspliktigaförsäkrad här har taxerassomvara
försäkringskassan fårovanligtinkomstskatt. Det intestatligtill är att

först iförsäkrad här i landetskallkännedom att person varaom en
detförsäkringsfall. många fallIhan anmäler ärsamband med ettatt

har den kännedomarbetsgivareenskilde eller hansdenendast omsom
försäkringstillhörighetenbehövs förförhållandenaenskildade attsom

börbedömas. Detavgiftsskyldigheten skall kunnadärmedoch även
lämna deskyldighet för dessadärför införasvår meningenligt atten

skallför myndighetenbehövsSkattemyndighetenuppgifter till attsom
skall betalas.till avgifterställningkunna ta om
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Vid anställning hos svensk arbetsgivare bör enligt vår meningen
denne skyldig lämna preliminär inkomstuppgiftatt tillvara en
skattemyndigheten. Det kan förutsättas arbetsgivare, skallatt en som
betala arbetsgivaravgifter, har bättre kännedom det svenskaom

för socialförsäkringsavgifter densystemet avgiftsskyldigeän som
kanske vistas tillfälligt här i landet. Vidare skall det åligga den
svenske arbetsgivaren skatteavdraggöra för preliminäratt skatt A-
skatt skall täcka den preliminära allmänna pensionsavgiftensom samt
inbetala denna till skattemyndigheten. Vi det dennamotanser
bakgrund rimligt arbetsgivare skall lämna preliminärattvara en
inkomstuppgift för anställda inte skall till statlig in-taxerassom
komstskatt. Arbetsgivaren måste normalt ändå förvissa sig denom
anställdes beskattningssituation.

Övriga har avgiftspliktiga inkomster inte skallpersoner som som
till statlig inkomstskatt bör själva redovisataxeras detta i preliminären

avgiftsdeklaration. Detta gäller för den egenföretagareär ellersom
anställd hos arbetsgivare inte skall länmas preliminär in-en som
komstuppgift, dvs. utländsk arbetsgivare.en

I preliminär avgiftsdeklaration eller inkomstuppgift skallen anges
den beräknade avgiftspliktiga inkomsten. Vidare skall uppgift lämnas

inkomsttagarens försäkringstillhörighet. Pâ motsvarande sättom som
gäller för den skall lämna preliminär självdeklaration enligtsom
10 kap. bör detSBL föreligga skyldighet lämna preliminäratten ny

Ändrasavgiftsdeklaration vid ändrade förhållanden. förhållanden på
sådant den avgiftspliktiga inkomstensätt kan kommaatt antas att
överstiga den redovisats i tidigare preliminär avgiftsdeklarationsom en

med inte obetydligt belopp i förhållande till den avgiftsskyldigesett-
förhållanden bör det lämnas preliminär avgiftsdeklaration.en ny-
Motsvarande skyldighet lämna uppgifter bör gällaatt medävennya

påavseende preliminär inkomstuppgift skall lärrmassom av en
arbetsgivare.

Vidare skall den avgiftsskyldige, han det preliminäraom anser av-
giftsuttaget felaktigt, frivilligt kunna lämna preliminärvara en
avgiftsdeklaration för i denna varför han avgiftsuttagetatt ange anser

oriktigt. Sådan avgiftsdeklaration kan länmas bl.a. dennärvara ny
avgiftsskyldige vill få jämkning avgiftsuttaget. Detta kan bli aktuelltav
för i vissa fall undvika det s.k. inkornsttaket för allmänatt att
pensionsavgift överskrids. Vidare kan avgiftsskyldig inteen som
beskattas enligt SINK eller LSI yrka avdrag för sådana kostnadert.ex.
i arbetet skall minska avgiftsunderlaget.som

Skattemyndigheten bör också på initiativ kunnaeget anmana en
arbetsgivare eller avgiftsskyldig lämna preliminära uppgifter,atten

i samband med ärenden enligt SINK eller LSI.t.ex.
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fysisk avgiftsskyldig,Framkommer det skall skatte-äratt en person
preliminära avgifter dvs.myndigheten besluta preliminär skatt,att se

stycketförslag till 4 kap. § andra SBL skall betalas undervårt 1
preliminäraförutsättning för avgifter skall kunnainkornståret. En att

beslut därom kan meddelas under inkomståret innan åretsärut atttas
fysisklöneutbetalning har gjorts. Om börjar arbetesista ettpersonen

avgifter i praktiken kanunder året preliminära inteså att tassent ut,
slutlig avgiftsdeklaration. sådant fallhan lämna I kommerskall en
debiteras året efter inkomståret.avgifter honom Kanslutliga att en

avgiftsdeklaration inte lämnas den 30preliminär novembersenast
slutlig avgiftsdeklarationinkornståret, skall därför i stället lämnasen

året därefter.den 31senast mars
avgiftsskyldige yrka tidigare obeaktade kostnadsavdrag frånVill den

han möjlighet det året efteravgiftsunderlaget, har göraatt attgenom
avgiftsdeklaration.slutlig Genom lämnainkomståret lämna atten en

avgiftsdeklaration han åberopa andra omständigheterslutlig kan även
slutlig deklarationbeaktade. Har lämnats, skall skatte-han vill få en

den avgiftspliktiga inkomst skall ligga tillmyndigheten fastställa som
avgifter meddela beslutför beräkningen slutliga degrund samtav om

avgifternas storlek.slutliga
slutlig avgiftsdeklaration och föreligger hellerinte någonLämnas

sådan, enligt vadskyldighet lämnainte någon sagtsatt som ovan,
avgifterna normalt fastställas till beloppslutligakommer de att samma

försäkrade.avgifter skall tillgodoräknas denpreliminärade somsom
skäl för avgifts-nämligen vanligen saknas beräknakommerDet att att

legat till grund förhögre beloppunderlaget till än uttagetett som av
möjlighet skall dock finnas för skattemyn-avgifter. Visspreliminära

oberoende slutlig avgiftsdeklaration fastställadigheten ett nyttatt av
avgifter.underlag för slutliga

avgifterpreliminära16.8.5 Beslut om

meddela särskilt beslutSkattemyndigheten skallFörslag: attom
pensionsavgift ellerallmänskattpreliminär motsvararsom

egenavgifter skall betalas påsocialavgifter i formpreliminära av
till statlig inkomstskatt.inte skallinkomster taxerassom

meddelas skattemyndig-preliminära avgifter skallangåendeBeslut av
preliminär avgifts-myndigheten har inkommitdet tillheten, enom

beslut skall kunna meddelasinkomstuppgift. Sådantdeklaration eller
uppgifter, uppgifter iföreliggandegrundval andrapåäven t.ex.av

företagen skatte- eller taxerings-LSI-ärenden eller frånellerSINK-
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revision. Skattemyndigheten skall enligt förslaget ha möjlighetäven att
lämna preliminär avgiftsdeklaration.attanmana en person

Enligt 4 kap. § SBL1 Skall preliminär skatt så möjligtnära som
Slutlig skatt, och enligt ll kap. 12 §motsvara lag Skallsamma

egenavgifter enligt SAL debiteras grundval uppgifterav om
försäkringsförhållanden lärrmas försäkringskassan. Detta börsom av
framdeles gälla avgifteräven enligt APL i internationella fall.

I beslut preliminära avgifter skallett vilka avgifterom anges som
Skall betalas. beslutetAv skall också framgå den avgiftsskyldigeom
själv skall inbetala de preliminära avgifterna till Skattemyndigheten
eller, i förekommande fall, hans arbetsgivare Skall in-göraom
betalningen A-skatt. I det fallet kan det bara bli tal inbe-senare om
talning preliminär allmän pensionsavgift,motsvarar eftersomsom
egenavgifter inte skall tas ut.

När arbetsgivare skall inbetala preliminär allmän pensionsavgiften
för anställd, kommer detta ske efter han gjort skatteavdrag.att atten
Detta avdrag skall på sådantgöras det s.k.sätt inkomsttaket enligtatt
3 § tredje stycket APL inte överskrids. Avdraget Skall därför beräknas
enligt särskild skattetabell se förslaget till 8 kap. 5 § andra stycketen
SBL.

I beslut rörande avgiftsskyldig självett skall fören som svara
inbetalningen de preliminära avgifterna, dvs. egenföretagareav en
eller träffat s.k. likställighetsavtalomvänt elleren person som en
anställd hos utländsk arbetsgivare, skall Skattemyndigheten denange
sammanlagda avgiftspliktiga inkomst myndigheten under detSom
ifrågavarande inkomståret kommer lägga till grund för särskildatt
debitering enligt kap.ll 8 b § SBL.

Lämnar den avgiftsskyldige preliminär avgiftsdeklaration,en ny
skall Skattemyndigheten beslutetompröva preliminära avgifter.om
Framkommer det den avgiftsskyldige skall tillgodoräknasatt prelimi-

allmän pensionsavgiftnär med belopp överstiger vad fårsom tassom
med beaktande det s.k. inkomsttaket, skallut Skattemyndighetenav

förordna återbetalning det överskjutande beloppet.senare om av
Bedömningen denna begränsning avgiftsuttaget har över-av om av
Skridits skall med tillämpninggöras den s.k. likafördelnings-av
metoden enligt SBL.

Ett beslut preliminära avgifter Skall sändas till den avgiftsskyldi-om
Skall hans arbetsgivare skatteavdrag ochgöra betala in preliminärge.

allmän pensionsavgift, skall exemplar beslutet sändas tillett ävenav
denne. Den avgiftsskyldige behöver således inte lämna något avgifts-
beslut sintill arbetsgivare.
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slutliga avgifter16.8.6 Beslut om m.m.

för förfarandetFörslag: Inom det särskilda skall slutligaramen
året efter inkomståret.avgifter fastställas Detta skall ske med

ledning den inkomstberäkning i samband med PGIgörs attav som
skall fastställas för den avgiftsskyldige. Har den avgiftsskyldige
inte lämnat någon slutlig avgiftsdeklaration skall normalt de
slutliga avgifterna beräknas efter den inkomst vilken preliminä-

avgifter har tagits ut.ra

vi anfört i avsnitt 16.7 skall det särskilda förfarandet bygga påSom
med preliminära och slutliga avgifter. Enligt vårt förslagett system

finns möjlighet, i vissa fall skyldighet, slutligskall det lämnaatt
Vad redovisas i sådanavgiftsdeklaration. deklaration skallsom en

slutliga avgifterna fastställs.de Gemensamt för dekunna prövas när
avgifterpå vilka det skall enligt det särskildainkomster tas ut

inte skall till statlig inkomstskatt.förfarandet de Däremotär taxerasatt
i samtliga aktuella fall inkomstberäkningkommer det görasattnu en

PGI. Enligt vår mening bör denna inkomst-i samband med beslut om
avgiftsunderlaget skall bestämmas förberäkning kunna användas, när

särskilda förfarandet.slutliga avgifter, omfattas det Denavsom
inkomstberäkning föregår fastställelse PGI kommer såledessom en av

ligga för beslutför det särskilda förfarandet till grundinom attramen
statligavgifter på motsvarande taxeringen tillslutliga sätt somom

avgifter detligger till grund för beslut slutliga enligtinkomstskatt om
förfarandet. Därvid skall beräkning inkomster inteordinarie av som

motsvarande vid taxering tilli Sverige påbeskattas göras sätt som
Beräkning inkomster beskattas enligtstatlig inkomstskatt. av som

enligt tillämpliga skattelagar. Vidareeller LSI skall naturligt skeSINK
frågamedges för kostnader i arbetet under förutsättningkan avdrag att

inkomster beskattas enligt SINK eller LSI.inte är om som
slutliga avgifter enligt det särskildaBestämmelser beslut rörandeom

Tilläggas i SBLföreslås införas i kap. 9 § SBL. kanförfarandet 11 att
avgift. Med anledning denskattmed begreppet även attavavses

besluti fråga PGI skall användas förinkomstberäkning görssom om
införsföreslår vi de bestämmelsernaslutliga avgifter närmareattom

i LBP.
egenavgifterpensionsavgift och slutligaBeslut slutlig allmänom

huvudregel meddelaspreliminära avgifter böravviker från somsom
framkommitdet inteinitiativ den avgiftsskyldige. Harendast på av

förhållanden, kommer detavgiftsskyldigesuppgifter denomnya
beräkna de avgiftspliktigasaknas anledningnämligen normalt attatt

vilket preliminära avgifter harbelopp påinkomsterna till änannat
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tagits sammanhangetI kan det enligt vårtnämnas förslag skallut. att
åligga den avgiftsskyldige länma avgiftsdeklaration, denatt ny om
avgiftspliktiga inkomsten kan komma överstiga vadantas att som
tidigare Beträffande den anställd hosär arbetsgivareuppgetts. som en

skyldig skatteavdrag för sinaär göra anställda det arbetsgi-att ärsom
skall lämna uppgift ändrade förhållanden.varen som om

avgiftsskyldigeAnser den det preliminära avgiftsuttagetatt är
korrekt och därför inte lämnar någon slutlig avgiftsdeklaration,
behöver beslut slutliga avgifter fattas endast automatiskom genom
databehandling och i formsättas elektroniskt dokumentettupp av
enligt och b1 LBP. Enligt uttrycklig bestämmelse, dena en som
avgiftsskyldige redan tidigare skall ha fått kännedom skall deom,
preliminära avgifterna fastställas slutliga avgifter, intesom om
Skattemyndigheten före utgången november månad året efterav
inkomståret har beslutat något Skattemyndigheten skall emeller-annat.
tid alltid beakta det s.k. inkomsttaket för allmän pensionsavgift 3 §
tredje stycket APL.

16.8.7 Betalning avgifter till Skattemyndighetenav

Förslag: För avgiftsskyldig beskattas enligt SINK elleren som
LSI skall socialförsäkringsavgifterna redovisas betalasoch på

och tillsammans med den särskilda inkomstskatten.sätt Isamma -
övriga fall skall redovisning betalningoch avgifterna ske påav
motsvarande enligt förSBL gäller inkomstskatt.sätt Försom -

avgiftsskyldigeden skall skattekonto enligt SBL.upprättas ett

Avgifter skall enligt det särskilda förfarandet bör såvitttas utsom
uppbörden i begränsad mening redovisning och betalningavser mera

med tillämpning SBL hanteras på de preliminärasättav samma som
respektive slutliga allmänna pensionsavgifter och socialavgifter i form

egenavgifter enligt det ordinarie förfarandet.tas utav som
innebär preliminäraDetta avgifter betalas enligt den ordningatt som

gäller för preliminär skatt, medan slutliga avgifter hanteras enligt de
regler och rutiner gäller för slutlig skatt. Preliminär avgiftsom
preliminär skatt skall betalas skatteavdrag A-skatt ellergenom
enligt särskild debitering F-skatt eller särskild A-skatt. Redovisning
och betalning de avgifter enligt det särskilda förfarandettas utav som
kommer ske på avgifter enligt detsätt,att tas utsamma som som
ordinarie förfarandet. varje avgiftsskyldigFör skall skatte-upprättas
konto, skall enligt bestämmelserna i SBL.avstämmassom
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17 Intäkter och kostnader

17.1 Intäkter

Inledning17.1.1

Som framgått tidigare i detta betänkande se bl.a. kapitel 12 och
16 finns i den nuvarande svenska lagstiftningen vissa begränsningar
i fråga möjligheten socialförsäkringsavgifter på inkomsteratt ta utom

inte inkomsttaxeras här i landet. Våra förslag innebär dessasom att
hinder försvinner. Detta kommer medföra betydande ökningatt en av

intäkter.statens
framför alltDet intäkterna i form allmänär pensionsavgiftav som

kommer öka, det gäller arbetsgivaravgifteräven näratt ochmen
egenavgifter kommer viss ökning ske. dettaI avsnitt lämnasatten en
redogörelse för den beräknade ökningen.

17. 1.2 Allmän pensionsavgift

Riksskatteverket RSV har på vår begäran tagit fram viss statistik
s.k. respektive gula syftaröver gröna blankettens färg kontroll-

uppgifter för inkomståret 1996. Grön kontrolluppgift lämnas denav
betalat ersättning till utomlands bosatta för vilkautsom personer

skattemyndigheten beslutat särskild inkomstskatt enligt lagenom
1991:586 särskild inkomstskatt för utomlands bosatta SINK.om

kontrolluppgiftGul lämnas bl.a. för ersättning betalats tillutsom
skall tillgodoräknas pensionsgrundande inkomst enligtpersoner som

lagen 1962:381 allmän försäkring AFL, i fall då ersättningenom
inte alls beskattas i Sverige eller beskattas endast enligt lagen
1991:591 särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artisterom
m.fl. LSI.

RSV har också tagit fram motsvarande statistik för inkomståret
1994. Eftersom de inhämtade uppgifterna avseende de båda åren är

redovisassnarlika emellertid inte statistiken för år 1994 här. Generellt
kan antalet ingivna och gulasägas kontrolluppgiftergrönaatt är
mellan och 105 högre för inkomstår 1996 jämfört med årprocent



336 Intäkter och kostnader SOU 1998:67

1994. Några tecken på antalet kontrolluppgifter skulleatt sjunka i
framtiden finns enligt vår uppfattning inte, varför statistiken för år

får1996 godutgöra grund för beräkning intäktsökningaranses en av
under i fall de åren.närmastevart

Gröna kontrolluppgifter

SINK-skatt betalas inte bara på lön och andra ersättningar för arbete
också pension i olika former. Eftersom allmänutan pensionsavgift

inte betalas på pension har sådana kontrolluppgiftergröna som avser
pension inte tagits med i det statistiska materialet. För inkomståret
1996 lämnades in sammanlagt 18 689 kontrolluppgiftergröna som
avsåg lön och andra ersättningar för arbete. Det sammanlagda
underlaget för SINK-skatt det året uppgick till 580 milj. kr. Många av
de för vilka det lämnats kontrolluppgiftgrön omfattas redanpersoner
i dag svensk socialförsäkring på grund EG-rätten ellerav av en
konvention social trygghet. Med vårt förslag till socialförsäk-om
ringslag SofL kommer de allra flesta arbetar i Sverigepersoner som
och betalar SINK-skatt omfattas svensk socialförsäkring.attsom av
Vissa sådana kommer dock enligt EG-rätten kvarpersoner att stanna
i sitt hemlands försäkring. Det gäller främst utöverpersoner som
arbetet i Sverige samtidigt har arbete i bosättningslandet ävenmen en
del utländska arbetsgivare sänds hit för viss tidspersoner som av
arbete.

Det inte möjligtär exakt hur mångaavgöra de 18 689att av perso-
för vilka det lämnats kontrolluppgiftgrön med de reglerner som som

vi föreslår hade varit skyldiga betala allmän pensionsavgift. Omatt
samtliga dessa skulle betala allmän pensionsavgift, skulle denpersoner
årliga intäktsökningen givet den nuvarande avgiftssatsen 6,95 procent-

i denna del bli 580 milj. kr 0,0695 40 milj. kr. En relativtx ca-
försiktig bedömning två tredjedelarär de 18 689att ca av personerna
verkligen skulle omfattade svensk socialförsäkring ochvara av
därigenom också avgiftsskyldiga i Sverige. Med hänsyn till att
sannolikheten för skall kvar i sitt hemlandsatt en person vara
socialförsäkring minskar längre tid arbetar i Sverige, kanpersonen
det något andelstörre underlagetantas skallatt hänföras tillen av

skall omfattas svensk socialförsäkring. Ompersoner som av tre
fjärdedelar underlaget inkomster uppbärsav avser som av personer

omfattas svensk socialförsäkring, ökar intäkterna i denna delsom av
med 580 milj. kr 0,75 0,0695 30 milj. kr år.x x ca per
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kontrolluppgifterGula

in 6 gula kontrollupp-lämnades sammanlagt 336inkomståret 1996För
fall enligt särskildakontrolluppgift skall i delGul överens-gifter. en

svensk utbetalare dåmed andra länder lämnaskommelser av en
socialförsäkring inte alls finns. Om dessatill svenskanknytningnågon

kontrolluppgifter.gula Summanåterstår 659räknas bort 5fall 677 st
uppgick till 980 milj. kr. Omdessa uppgifteriinkomsternaav

betala allmänskulle ha varit skyldiga659samtliga 5 attpersoner
intäktsökningen i denna del bliårligapensionsavgift, skulle den

68 milj. kr.milj. kr 0,0695980 cax
förgul kontrolluppgiftdet i dag lämnasVissa sompersoner

fram i vårt huvudbetänkandevi lagtmed de förslagkommer som
socialförsäkring. Detomfattade svensklängreSofL inteatt vara av

konventionslandarbetar i ickemedborgaresvenskagäller ettsom
utsänd förarbetsgivareicke statlig svenskförutanför EES somen

anställd i land. Dessalokaltår ellertidlängre än annatett som
kontrolluppgiftergulasärskild undergruppfinns med i avenpersoner

konventionsländertill ickeutsändaallaomfattande ärpersoner som
tillämplig.intei fall då EG-rätteneller inom EES ärutanför EES

kontrolluppgiftersådana gula054för år 1996 3lämnadesSammanlagt
svårt hamilj. kr.sammanlagt 563 Det äromfattande inkomster attom

framtidendessa imångauppfattning hurnågon personer somavom
socialförsäkring ochsvenskomfattadeskallfortfarande somavvara

påpensionsavgift. bristallmän Iskall betalaocksådärigenom
dvs.vi hälften,bedömningsgrund härtillförlitlig attantar ca

omfattadekategorin, kommeraktuellai den5001 att avvarapersoner
beräknaskan dåför dessaInkomstsummanförsäkring.svensk personer

milj. kr.till 275ca
kontrolluppgiftergulaundergruppEn avser personer somavannan

arbetsgivarenförbindelseATP-förbindelses.k.omfattas somenav
Riksförsäk-har ingått medkap. § AFLeller 20 152 §enligt 11 kap.

huvudbetän-Vi har i vårtATP-avgiften.förringsverket att svaraom
avskaffas. NågonskallATP-förbindelsemaföreslagitkande att

allmänförbindelse betalasådangrundpåskyldighet att av en
år 1996ñmias.således inte Förkommerpensionsavgift framtideni att

ATP-omfattaskontrolluppgifter förlämnades 230 av enpersoner som
tilluppgicki dessa fallinkomsternaförbindelse. Summan av

milj. kr.41
i formintäkternaökningenframgåranfördaAv det att avavnu

kontrolluppgifter kanpå gulapensionsavgift beräknad antasallmän
år.45 milj. kr0,0695275 41980 563uppgå till percax- --
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Annat

Enligt SofL skall alla arbetar i Sverige omfattade svensksom vara av
socialförsäkring inte följer EG-rätten ellerannatom av av en
konvention. I de fall då svensk försäkring skall gälla skall inkomstta-

enligt vad vi föreslår i detta betänkande också betala allmängaren
pensionsavgift, oberoende beskattningsstatus. innebärDet attav
ytterligare några dvs. förutöver vilkagrupper av personer, personer

lämnasdet eller gul kontrolluppgift,grön i dag inte betalarsom
allmän pensionsavgift våramed förslag framdeles kommer bliatt
skyldiga betala sådan avgift.att

allra flestaDe arbetar i Sverige bosattautan attpersoner som vara
betalar ihär dag SINK-skatt eller omfattas gula kontrolluppgifter.av

Några undantag finns dock. Det kan gälla bosatta iärpersoner som
icke konventionsländer utanför EES och arbetar egenföreta-som som

i Sverige fast driftställe här eller skäl,utan annatgare t.ex. ettsom av
dubbelbeskattningsavtal, inte skattskyldiga för sinaär arbetsinkomster
i Sverige. Våra förslag innebär dessa skall betala allmänatt personer
pensionsavgift i Sverige. kanDet dock det handlarantas att ettom
begränsat antal och vi avstår från någon beräkninggöraattpersoner,

tillkommande avgifter från dessa.av
Lokalanställd tjänstepersonal eller administrativ/teknisk vidpersonal

utländska beskickningar och lönade konsulat i Sverige betalar i dag
inte skatt sin lön för detta arbete och inte heller allmän pensionsav-
gift. Enligt SofL skall emellertid arbete lokalanställd vidsom
utländska arnbassader, i Sverige grunda tillhörighet till denetc.

socialförsäkringensvenska arbete isätt Sverige,annatsamma som
våraoch förslag i detta betänkande innebär allmän pensionsavgiftatt

skall betalas på ersättning sådant arbete.även Enligt uppgifterav som
vi tidigare fått från UD och redovisats i avsnitt 13.2 i vårtsom-
huvudbetänkande kan det det fn. finns 600-800antas att personer-

tillhör dessa kategorier och inte åtnjuter immunitet påsom som
socialförsäkringsområdet, dvs. de svenska medborgare ellerär var
stadigvarande bosatta här i landet vid anställningens början. Eftersom
lönen skattebefriad i Sverige den lägreär motsvarande lönerär påän
arbetsmarknaden. Vi här den genomsnittliga årslönen för deantar att
aktuella uppgår till i genomsnitt 100 000 kr. Med denpersonerna
utgångspunkten kan tillkommande allmänna pensionsavgifter i denna

tilldel beräknas 100.000 0,0695 700 personer 5 milj. krx x ca per
ar.
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Arbetsgivaravgifter17. 1.3

uppbärsInkomster artister och idrottsmän beskattas enligtsom av som
enligt gällandeLSI undantagna från underlaget för arbetsgivar-är rätt

Vi föreslåravgifter. detta undantag skall slopas. Enligt statistikatt
vi fått från Skattemyndigheten i Dalarna beskattningsmyndighetsom

enligt uppgick underlaget förLSI skatt enligt LSI under ochvart ett
åren och 1995 till1994 200 milj. kr. Om hälftenantar attav ca man
inkomsterna, dvs. 100 milj. kr, uppburits fysiska ochav av personer
alla dessa skall försäkrade Sverige ökari intäkterna inklusiveatt vara

allmän löneavgift med 0,33 milj. milj.100 33 kr år. Vissax per
dessa artister emellertid enligt EG-rätten kvar i sittstannarav

hemlands försäkring, och avgiftsökningen kan därför kanske beräknas
uppgå milj. krtill 20-25 år.per

föreslagitavsnitt 13.2 har vi den reduktionI sjukförsäkrings-att av
folkpensionsavgiften föroch arbetsgivare sysselsätter sjömänsom som

f.n. finns skall avskaffas. Vi har samtidigt föreslagit den särskildaatt
sjömanspensionsavgiften slopas. vi redovisatSom i avsnitt 13.2.6 kan
dessa förslag öka intäkter medsammantaget antas statens ca
15 milj. kr år.per

i föregåendeSom avsnitt skall arbete lokalanställd vidangetts som
ambassader och Sverigeutländska konsulat i i framtiden grunda

tillhörighet till den svenska socialförsäkringen på sättsamma som
i Sverige. Det innebär bl.a. arbetsgivaren, till skillnadarbeteannat att

från vad fallet i dag, i dessa fall skall betala arbetsgivaravgifterärsom
Tillkommande arbetsgivaravgifter förpå utbetald lön. dessa fall kan,

givet avgiftssats 33 beräknas till 100.000 kr %33procent,omen x
700 23 milj. kr år. Vi vill påpeka dennapersoner ökningattx ca per

räknats med redan i de kostnadsberäkningar vi gjort i vårtsom
avsnitthuvudbetänkande 13.2.

begränsat bortfall arbetsgivaravgifter på inkomsterEtt visst av av
arbete i utlandet och på grund avskaffade ATP-förbindelserav

följdkommer uppstå till våra förslag i huvudbetänkandet SofL.att av
i avsnittvi l3.2.2 i det betänkandet dettaSom angett motsvaras

avgiftsbortfall bortfallande till förmåner, varför någonrättav
nettokostnad för socialförsäkringen inte torde uppkomma i de fallen.

Egenavgifter1.417.

Egenföretagare arbetar i Sverige skall, liksom arbetstagare här isom
socialförsäkringlandet, enligt SofL omfattade svensk ochvara av

svenska socialförsäkringsavgifter. egenföretagarebetala En som
i Sverige bosatt här, skattskyldig i Sverige förarbetar ärutan att vara
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sina inkomster endast han har fast driftställe här i landet. Om såom
inte fallet egenföretagarenär är f.n. inte heller skyldig betalaatt
egenavgifter.

Våra förslag innebär emellertid skyldighet betala egenavgifteratt att
kommer föreligga i deäven angivna fallen.att Det dock svårtärnu

bedöma hur många egenföretagare det handlaratt Antalet börsom om.
dock tämligen begränsat, och vi avstår därför från någongöravara att
beräkning ökade avgiftsintäkter.av

17. 1.5 Allmän löneavgift

kapitelI har vi föreslagit15 kretsen avgiftsskyldiga arbetsgivareatt av
och egenföretagare skall begränsas till dem bosatta i Sverigeärsom
eller har fast driftställe här i landet. Detta kommer medföra vissatt en
minskning intäkter.statensav

Statistiska Centralbyrån SCB har försett med visst underlag föross
beräkning avgiftsbortfallet. SCB har material fått frånav ur som man
Riksskatteverket uppbördsdeklarationer räknat fram lönersumman av

under fyra olika månader år 1997 har betalats arbetsgivareutsom av
betalar arbetsgivaravgifter i Sverige varken bosattaärsom men som

eller har fast driftställe här i landet utländska arbetsgivare. Viss
osäkerhet råder materialet helt korrekt.är Det kan finnasom
ytterligare arbetsgivare i den aktuella kategorin inte kommit medsom
i materialet och det möjligt någraär de medräknade arbets-att av
givarna skall ha fast driftställe i Sverige. Av tidsskäl har vi inteanses
kunnat kontrollera materialet Det får undernärmare. den fortsatta
beredningen våra förslag sådanövervägas kontroll börav om en
goras.

Enligt uppbördsdeklarationer avseende januari månad 1997 betalade
308 utländska arbetsgivare lön vilken det skulle betalas arbets-ut
givaravgifter i Sverige med sammanlagt 39 milj. kr. Motsvarande
lönesummor för månaderna september och oktober 37 milj. krvar
respektive 34 milj. kr. Enligt deklarationer avseende december 1997
betalade 271 utländska arbetsgivare motsvarande lönerut om samman-
lagt 91 milj. kr. Att lönesumman för december 1997 så mycketär
högre för januari torde bero påän många utländskaattsumman
arbetsgivare har dispens lämna uppbördsdeklaration endast gångatt en

året. sådana fallI registreras hela årets löner de betalatsom som om
i december. Med ledning de redovisade uppgifterna kan denut av

genomsnittliga lönesumman för utländska arbetsgivare beräknas uppgå
till 40 milj. kr månad eller milj.480 kr år.per per
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Med det angivna antagandet och givet den avgiftssatsnyss som
gäller fr.o.m. den januari 1998 blir avgiftsbortfallet1 480 4,48x

20 milj. kr.procent ca

17.2 Kostnader

vår begäran gjort beräkning vilka kostnaderRSV har en av som
kan föranleda. Beräkningen kostnader för införandevåra förslag avser

särskilda förfarandet för uppbörd avgifter i inter-det m.m. avav
förhållanden kap. 16.nationella se

Kostnaden för utbyggnad ADB-stödet för egenavgifteruttagav av
pensionsavgift från utländska näringsidkare egenföretaga-och allmän

Övrigaberäknats till 1,2 milj. kr. kostnader för införandeharre av
uppgå till 000 kr.beräknas 125systemet
beräkningar utgått från allmänhar i sinaRSV att uttaget av pen-

förpå anställningsinkomster kan lösas inomsionsavgift detramen
tidigareSom framgått skall allmän pensions-befintliga SINK-systemet.

fallemellertid betalas i del då den aktuella inkomstenavgift även en
i Sverige. Vi vill därför förinte alls beskattas attreservera oss

bli något högre vad räknatkan RSV med.kostnaden än

Slutsatser17.3

i avsnittsammanställning beräkningarna visar17.1En att statensav
socialavgifter allmän pensionsavgift medform och våraintäkter i av

med milj. kr år.sammanlagt kan öka 120 Enförslag väntas ca per
anledning ireservation får med beräkningen avsnittviss göras attav

löneavgift någotbortfallet allmän osäker.17 1 äravav.
Engångskostnaderna för införandet det särskilda förfarandet förav

förhållanden enligtavgifter i internationella har vaduppbörd m.m. av
milj. årlig kostnadavsnitt beräknats till 1,3 kr. Envi i 17.2angett ca

storleksordning kan förväntas uppstå vid handläggningeni avsamma
dithörande ärenden.

på vilka de tillkommande avgifterna skallVissa de inkomster tasav
i dag till socialförsäkringsförmåner i Sverige,grundar redan rättut

förmånsgrundande först med SofL.kommer bli I detmedan andra att
således fråga Sverige inte längre skallförra fallet detär attom ge

det sigsocialförsäkringsförmåner, och i det fallet"gratis" rörsenare
förslag fram i vårtfinansiering de vi lagtegentligen somom en av

huvudbetänkande.
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förslagDe vi har lagt fram i vårt huvudbetänkandesom kan enligt
beräkningar vi gjort där kapitel 13 komma medförasom ökningen

utgifterna för socialförsäkringen 45-65 milj.av kr år. Denom per
delenstörsta den ökningen hänförligär till utländskaav medbor-att

i likhet med svenska medborgare generelltgare tillrättges export av
ATP-grundad 30-delsberäknad folkpension.

I det reformerade ålderspensionssystemet beräknas träda i kraftsom
den januari1 1999 skall det emellertid inte finnas någon motsvarighet
till ATP-grundad folkpension. Grundskyddet, kallat garantipension, i
det kommersystemet endast bosättningsbaseratatt och ickevara
exportabelt, ocksåär annorlunda konstruerat folkpensionen.men än
Garantipensionen kommer inte folkpensionen utgörasom att en
kompensation för det första basbeloppet räknas bort från densom
pensionsgrundande inkomsten i ATP, kommer kunnautan utgåatt som

utfyllnad till den inkomstbaserade pensionen som ien och för sig kan
0 till viss nivå. Den inkomstbaseradevara pensionenupp kommeren

beräknas från "första kronan"att och fulltär exportabel. Kostnaderna
för pension, inkomstgrundadexport eller måste därförav beräknas
efter andra grunder i det pensionssystemet.nya

ATP kommer enligt särskilda övergångsregleratt finnas kvar under
ganska lång tid efter pensionsreformens ikraftträdande.en Folkpensio-

neringen kommer dock försvinna ochatt omvandlas tillgenast garan-
tipension. För föddaär 1938 och blirpersoner som senare garan-
tipensionen enbart bosättningsberäknad. Det f.n.är inte klart hur
garantipensionen för dem äldreär skall beräknas.som

Av det anförda torde framgå det osäkertär i vilkenattnu utsträck-
ning den kostnadsökning vi räknade med i vårt huvudbetänkandesom
kommer uppstå. Det får bli fråga föratt den fortsatta beredningenen

förslagen i huvudbetänkandet i vad mån och på vilketav vårtsätt
förslag tillrätt ATP-grundad folkpensionexport kanom inav passas
i pensionsreformen.
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och övergångsreglerIkraftträdande18

utredningens förslagIkraftträdande18.1 av

träda i kraft den januari år 2001.reglerna skall 1Förslag: De nya

socialavgiftslag NSAL bör träda i krafttillförslagVåra m.m.ny
socialförsäkringslag S0fL vi harförslag tillmed detsamtidigt som

föreslog huvudbetänkandethuvudbetänkande. Vi ivårtfram ilagt att
januari 1999. Med hänsyn till den tidi kraft denskulle träda lSofL

behövsreformeringen ålderspensionssystemetefter avnumerasom --
åtgärdertill de administrativaförslagen ochberedningför somav

ikraftträdande redanolika berörda myndigheterhosmåste vidtas är ett
huvudbetänkandetsitt remissvarrealistiskt. Iinte längre överår 1999

ikraftträdandetnovember 1997 skjutaRiksförsäkringsverket iville upp
till anpassningenfå tid ADB-januari 2001 förtill den 1 att avmer

lagarna skall träda i kraft denföreslår deVi attsystemen nyanum.m.
för första året medövergångsreglerVissa särskildaår 2001.januaril

år torde inte längreföreslogs för 1999,huvudbetänkandetiSofL, som
behövas.

i vårt huvudbetänkande,beaktat förslagenbetänkandei dettaVi har
i avsnitt 9.1 kanSofL. vitill Somallt förslagetframför angett

vi lägger fram gällade förslagprinciperna bakomemellertid som nu
justeringarlagstiftning. Med vissautgångspunkt i nuvarandemedäven

SofL.för genomföras oberoendei och sigdärför förslagenkan av
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övergångsregler18.2

Förslag: Bestämmelserna arbetsgivaravgifter i denom nya
socialavgiftslagen NSAL skall tillämpas i fråga avgiftspliktigom
ersättning betalas fr.0.m. ikraftträdandet,ut dvs. den janu-som l
ari 2001. Bestämmelserna egenavgifter skall tillämpas på in-om
komster uppbärs fr.0.m. lagens ikraftträdande.som

De bestämmelserna i lagen allmän pensionsavgiftnya skallom
tillämpas inkomst anställning betalas fr.0.m. ikraft-av utsom
trädandet den januari1 2001 och på inkomst förvärvs-annatav
arbete uppbärs fr.0.m. den dagen.som

När det gällde SofL och AFL mfl. lagar föreslog vi i vårt huvudbe-
tänkande äldre bestämmelser tillämpasatt i fråga förmåner ochom
beräkning pensionsgrundande inkomst för tid före ikraftträdandet.av
En naturlig utgångspunkt bör därför också de avgiftsbe-attvara nya
stämmelserna skall tillämpas i fråga avgifter tid fr.0.m.om som avser
ikraftträdandet den januaril 2001 medan äldre bestämmelser tillämpas
i fråga avgifter tid dessförinnan. Vad dettaom närmaresom avser
innebär varierar något beroende på vilken avgift det frågatyp ärav
om.

En arbetsgivare verkställer vid varje löneutbetalningstillfälle skat-
teavdrag. Månaden efter utbetalningen redovisas och betalas skatten
in till skattemyndigheten. I samband med detta beräknas och betalas
också de arbetsgivaravgifter belöper på lönebeloppetsom samt
eventuella utgivna förmåner. För arbetsgivaravgifter gäller således
kontantprincipen, och vi föreslår övergångsbestämmelserna iatt den
delen utformas så bestämmelserna i denatt socialavgiftslagennya
NSAL skall tillämpas i fråga avgiftspliktig ersättning betalasom som

fr.0.m. ikraftträdandet, dvs. denut l januari 2001.
Om ersättningen arbete har utförts föreett den dagen,avser som

medför NSALs begrepp "arbete i Sverige", i l kap. 2§ definierassom
med hänvisning till 2 kap. 7-9 §§ SofL, kan fråga sigen att man om
ersättningen avgiftspliktigär enligt NSAL. Enligt vår mening bör
frågan besvaras jakande, omständigheterna sådanaärom som anges
i de nämnda paragraferna i SofL.

Till skillnad från arbetsgivaravgifterna, definitivaär avgifter,som
socialavgifter i formtas egenavgifter preliminära avgifterutav som

under inkomståret, medan de slutliga avgifterna bestäms året efter.
När i tiden egenföretagare faktiskt får avgiftsgrundanderenten en
inkomst kontrolleras normalt inte vid inkomsttaxeringen. Så länge
egenföretagaren riktiga som regel bokföringsmässiga grunder
hänför inkomsten till visst år kommer inkomstenett ingå i detatt
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egenavgifter för året.underlaget för det Detslutligt taxerade av-
egenavgifter på viss inkomstskyldigheten betalagörande för när att en

vilket inkomsten rätteligensåledes i dessa fall till åruppkommer är
tjänsteinkomster,betalar egenavgifter påhänföras. För denskall som

torde docklikställighetsavtal,grund s.k.på omväntettt.ex. av
kontantprincipen gälla.

sådana beräknas på tjänstein-egenavgifternaslutligaDe även som-
inkomsttaxe-enligt gällande i samband medfastställskomster rätt-
taxerade för-på grundval denberäknas i praktikenringen och av

avgifternaEgenavgifter och de inkomstervärvsinkomsten. som
hänföras tillgällande regler alltiddärför enligtkanberäknas ett

Våraföre taxeringsäret.beskattningsår kalenderåretvisst närmast
påegenavgifter skall kunnaemellertidinnebär ävenförslag tas utatt

kopplingsådana fall kan någoninte inkomsttaxeras. Iinkomster som
samband medSystematiken ibeskattningsår intetill visst göras.ett

emellertidinkomster kommeregenavgifter på icke taxeradeuttaget av
beträffande taxerade inkomster, dvs.princip bli densammaiatt som

preliminära.året i princip Detlöpande underde avgifter ärtas utsom
egenavgifterskyldigheten betalaför fråganavgörande när attom

till vilket årsåledes i dessa falluppkommer blirinkomstviss ävenen
enhetligfå enkel ochrätteligen skall hänföras. Förinkomsten att en

vi i enlighetskall betalas harsamtliga fall då egenavgifterförregel
och1996:1066år SFSlagändringar undermed vissa senare

till NSALÖvergångsbestämmelserutformat de rör1997:938 som
påtillämpasallmänhet skallden lagen iegenavgifter så att nya

ikraftträdande.fr.o.m. lagensinkomster uppbärssom
be-skall ske frågainkomsttaxeringfall dådet i ärOm ettom

år 2000efter utgångensåväl föreomfattar tidskattningsår avsomsom
beskattnings-så delvisarförsäkrade intedenbör, annat, stor avom

efter utgången år 2000tidenhänförlig tillinkomstårets somavanses
infallerbeskattningsåretdelförhållandet mellan denmot somavsvarar

beskattningsåret.tid och helaunder denna
Även preliminär avgift underpensionsavgiftallmän uttas som en

gällerefter.avgiften bestäms året Detslutligamedan deninkomståret,
avgiftanställningpå inkomstavgiftfrågasåväl i tas ut somavom som

avgiftenslutligaförvärvsarbete. Denpå inkomst annattas ut avsom
beräknas iochinkomsttaxeringensamband medf.n. ifastställs

Allmänförvärvsinkomsten.taxeradegrundval denpraktiken av
därförkanavgiften beräknasoch de inkomsterpensionsavgift som

beskattningsår. Ivissthänföras tillregler alltidgällandeenligt ett
påpensionsavgift kunnaemellertid allmänskallframtiden tas utäven

inkomsttaxeras.inteinkomster som
anställning gällerberäknad på inkomstpensionsavgiftallmänFör av

falli dessabetala avgiftskyldighetendvs.kontantprincipen, att
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uppkommer i den stund den avgiftsgrundande ersättningen betalas ut.
För allmän pensionsavgift beräknas på inkomst för-som annatav
värvsarbete gäller vad egenavgifter, dvs.sagts detsom ovan om
avgörande för frågan skyldighetennär betala allmän pensions-attom
avgift på viss inkomst uppkommer bör inkomstennären uppbärs.vara
Övergångsbestämmelsernatill ändringarna i lagen 1994:1744 om
allmän pensionsavgift APL har därför utformats så deatt nya
bestämmelserna skall tillämpas på inkomst anställning betalasav som

fr.o.m. ikraftträdandet den januariut 1 2001 och på inkomst annatav
förvärvsarbete uppbärs fr.o.m. den dagen.som

Övergångsbestämmelsernatill ändringarna i lagen 1994:1920 om
allmän löneavgift har utformats på i princip sätt motsvar-samma som
ande bestämmelser i APL. När det gäller Övergångsbestämmelser till
övriga lagförslag får hänvisas till författningstexten. Vi vill dock redan
här detnärma förfarandet enligtatt kapitel 16 för uppbördnya av
socialförsäkringsavgifter i vissa internationella förhållanden bör förses
med Övergångsbestämmelser demmotsvarar gälla försom som avses
de allmänna pensionsavgifterna enligt APL.
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Övriga frågor19

Inledning19.1

våraskall enligt direktiv beakta regeringens direktiv till samtligaVi
kommittéer och särskilda utredare offentliga åtagandenprövaatt

redovisa regionalpolitiska konsekvenserdir. 1994:23, att
1992:50 och redovisa jämställdhetspolitiskadir. konsekvenseratt

finns emellertid ytterligaredir. 1994: 124. Det generella kommittédi-
dessa hör direktiven utredningsförslagens inriktningrektiv. Till om

direktiven EG-aspekter i utredningsverksam-dir. 1984:5, beaktaatt
direktiven redovisa fördir. 1988:43 och konsekvenserheten att

brottsligheten och det brottsförebyggande arbetet dir. 1996:49.
inriktning fårdirektiven utredningsförslagens förslag inteEnligt om

offentliga utgifterna eller minska statsinkomsterna. direktivenöka de I
offentliga åtaganden bl.a. varje kommitté skall visa hurattangesom

utgiftsökningar eller inkomstminskningar förförslag innebärsom
finansieras. i kap. redovisat de ekonomiskaskall Vi har 17staten

varför kostnadsaspekternakonsekvenserna våra förslag, inte berörsav
i kapitel.- Våra direktiv uttryckligen vi skall beakta dedetta attanger

tillämpning bl.a. förordning EEGkonsekvenser avsom en
får för svenskt vidkommande. Vid utarbetandet våra1408/71nr av
vi beaktat Sverige medlem i EUförslag har konsekvenserna ärattav

till de frågor har behandlat.redovisat detta i anslutning vi Detsamt
beakta års direktivsaknas därför skäl dessutom 1988 EG-att om

kapitel redovisar vi våra ställningstaganden till Övrigaaspekter. I detta
generella kommittédirektiv. Sist i detta kapitel berörs någraangivna

finnasvi ligga utanför vårt uppdrag det kanfrågor som anser men som
framdeles låta bli föremål för utredning.anledning att

kommittédirektivGenerella19.2

Offentliga åtaganden19.2.1

vi förutsättningslöstdirektiven offentliga åtaganden skallEnligt om
vårtmån offentliga åtagande föremål föri vad det ärpröva som
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uppdrag bör offentlig angelägenhet. Enligt dessa direktiv skallvara en
vi också, förslagen innebär utgiftsökningar eller inkomstminsk-om
ningar för visa hur dessa skall finansierasstaten, analyserasamt
möjligheter till besparingar effektiviseringar.och Frågor rörande
kostnader och finansiering har vi behandlat i kap. 17.

Flertalet de frågor vårt uppdrag innefattar har vi redanav som
behandlat i vårt huvudbetänkande SOU 1997:72. En lag om
socialförsäkringar. Den sålunda tidigare avklarade delen uppdragetav

huvudsakligen göra samlad översyn begreppetatt försäkrad,var en av
lämna förslag med inriktning enhetligaatt villkor skall gälla föratt

likartade förmåner och hur den skyddadeprövaatt personkretsen skall
frågorDeavgränsas. behandlades i huvudbetänkandet hade intesom

sådan karaktär de motiverade någon prövningatt socialförsäk-av om
ringen bör offentlig angelägenhet.vara en

Vi har behandla frågor rörande socialförsäkringsavgifter.attnu
innebärDetta vi skall dels tekniskatt göra avgiftslag-översynen av

stiftningen, dels lämna förslag åtgärder bör vidtas förom attsom
avgifter skall kunna i internationella fall. Enligt våratas ut ursprungli-

direktiv skall vi bl.a. lämna förslag hur det administrativaga om
sambandet mellan uppbörden avgifter och inkomstskatter i deav

fallen kan med någonersättas ordning. I våra tilläggs-senare annan
direktiv mindre skillnaderna mellanatt är underlagen föranges
beräkning skatter och socialavgifter, desto enklare och effektivareav
kan reglerna beräkning, debitering, redovisning och betalningom av
sådana skatter och avgifter Enligt tilläggsdirektivengöras. skall vi
beakta intresset dessa underlag blir så lika möjligt.attav som

Mot denna bakgrund det inte påkallatär med någon särskild
prövning det offentliga åtagande föremål för vårtärav om som
uppdrag bör offentlig angelägenhet.vara en

19.2.2 Regionalpolitiska konsekvenser

Enligt direktiven dir. 1992:50 rörande beaktandet regionalpolitis-av
ka konsekvenser bör bl.a. särskilda utredare belysa regionalpolitiska
konsekvenser sina förslag. Därvid skall särskilt beaktas hurav
förslagen påverkar sysselsättningen och den offentliga servicen i olika
delar landet. Vidare skall beaktas hur planerade förändringarav av

avgifter, skatter och bidrag påverkar detaxor, ekonomiska förut-
sättningarna för kommuner, näringsliv och privatpersoner i olika delar

landet. Vid förslag till omorganisationerstörre eller bildandeav av
myndigheter skall det redovisas överväganden decentraliseringnya om

och lokalisering utanför Stockholmsregionen.



ÖvrigaSOU 1998:67 frågor 349

I huvudbetänkandet har vi villkor för skallattsom en person
omfattas svensk socialförsäkring föreslagit denne arbetar ellerattav

bosatt i Sverige, socialförsäkringendvs. skall ha arbetsbaseradär en
oclh bosättningsbaserad förutsättningEn för det skallatten gren.
betalas socialavgifter och allmän pensionsavgift föreslås i detta

inkomsterbetänkande den enskilde har från arbete i Sverigeattvara
eller därmed likställd ersättning eller förmån. Detta innebär attannan

förutsättning för avgifter inkomsttagaren omfattasäratt ut atttaen av
arbetsbaserade svensk socialförsäkring.den grenen av

försäkringstillhörighetenVarken eller avgiftsskyldigheten är
till i enskilderelaterad landet den har sitt arbete. I lagenvar

1990:912 nedsättning socialavgifter finns visserligen före-om av
skrifter stöd till näringslivet i vissa angivna kommunerom genom

socialavgifter. Vi föreslår inte någranedsättning ändringar rörandeav
dessa regionala stödåtgärder. Våra förslag inverkar således inte

fördelningsysselsättningens inom landet såvitt gäller inkomsttagare
avgiftsskyldiga.eller

fråga våra förslag påverkarEn den regionala för-ärannan om
skattemyndighetema, handläggerdelningen ärenden hosav som

avgiftsärendena. Såvitt arbetsgivaravgifterna föreslår vi integäller
fördelningennågra förändringar kan påverka ärenden mellansom av

tillkommaolika skattemyndigheter. Det kan dock begränsat antalett
frågor skattemyndigheter i dag handlägger ärendenför som om

utländskavgifter för arbetsgivare anlitar arbetskraft eller sändersom
utomlands.anställda

Ärenden rörande egenavgifter eller allmän pensionsavgift kommer
framdeles handläggas myndigheter inormalt även att av samma som

förfarandet för sådanadag. Våra förslag särskiltett uttag avom
omfattar fall i vilka avgifter för närvarande inte kanavgifter endast de

Ärenden enligtenligt det särskilda förfarandet skall förslagettas ut.
vilken avgiftsskyldigeden skattemyndighet hos denhandläggas av

aktuell på inkornstbeskattning. Beskattas denredan grundär av
avgiftsskyldige inte alls här i landet skall handläggning ske hos
skattemyndigheten i det län där den avgiftsskyldiges arbetsgivare är

Ärendenregistrerad eller bosatt. angående avgiftsskyldigen som
inkomstbeskattas här i landet eller har någon arbetsgivare härvarken

Skattemyndigheten i Stockholms län.skall handläggas Denav
ärendegruppen undantagsfall och harsistnämnda torde närmast avse
någon inverkan på fördelningen ärendendärför inte nämnvärd av

olika regioner.mellan
bildandeförslag innefattar inte några omorganisationer ellerVåra

Sammanfattningsvis har våra förslag i praktikenmyndigheter.nyaav
regionalpolitiska konsekvenser särskildainte några motiverarsom

överväganden i detta hänseende.
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19.2.3 Jämställdhetspolitiska konsekvenser

Enligt direktiven jämställdhetspolitiska konsekvenserom
dir. 1994: 124 skall framlagda förslag föregås bl.a. analys ochav en
innehålla redovisning hur förslagen kan förväntas påverka,en av
direkt eller indirekt, kvinnors respektive villkor och därmedmäns
förutsättningar för jämställdhet mellan könen.

huvudbetänkandetI lämnade vi förslag bl.a. villkoren för attom en
skall omfattas svensk socialförsäkring. Därvid konstateradeperson av

vi de förslagen inte påverkade förutsättningarnaatt för jämställdhet
mellan könen. Vårt nuvarande uppdrag år tekniskgöraatt en-

bestämmelsernaöversyn socialavgifter och allmän pensionsav-av om
gift utforma förfarande församt att egenavgifterett ochuttag av
allmän pensionsavgift i vissa internationella förhållanden. Våra nu
aktuella förslag innebär bl.a. avgiftslagstiftningen tillatt anpassas
förslagen i huvudbetänkandet.

Liksom hittills skall i avgiftshänseende bestämmelser gällasamma
för såväl kvinnor.män Detta gäller, framgår avsnittsom som av
9.2.2, de bestämmelseräven i vilka det praktiska skäl förekommerav
enbart maskulina ordformer. Inte heller det gäller det föreslagnanär
förfarandet för avgifter i internationella fall någonuttag görsav
skillnad mellan kvinnor och Våra förslagmän. medför sammantaget
inte någrajämställdhetspolitiska konsekvenser såvitt förhållandetavser
mellan kvinnor och män.

19.2.4 Konsekvenserna för brottsligheten och det brottsföre-
byggande arbetet

I direktiven dir. 1996:49 konsekvenser för brottsligheten och detom
brottsförebyggande arbetet alla förslag läggs framattanges som av
kommittéer eller utredare skall föregås analys och innehållaav en en
redovisning effekterna för brottsligheten föroch det brottsförebyg-av
gande arbetet. Det gäller bl.a. förslag den sociala välfärdenrörsom
inklusive hälso- och sjukvårdsområdet. Om sådan analys ochen
redovisning inte kan på meningsfulltgöras till följdsättett av
utredningsuppdraget eller karaktär, skallämnets detta ochanges
särskilt motiveras.

De förslag vi lägger fram syftar dels till avgiftslag-göraattnu
stiftningen lättare tillämpa, dels till det möjligtgöraatt att att ta ut
avgifter i vissa fall där så inte kan ske i dag.

kanDet naturligtvis finnas intresse undgå betalaett att attav
avgifter till det allmänna. Våra förslag innebär fler skallatt personer
betala avgifter tidigare, särskilt i internationellaän fall. Ju fler
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skall betala avgifter, desto fler kan tänkas försökapersoner som
undslippa avgifter inte sig till känna elleratt attgenom ge genom
lämna oriktiga uppgifter sina inkomster. Det finnsbåde ochom
föreslås å andra sidan vissa i avgiftslagstiftningenmoment som
motverkar risken för sådant undandragande avgifter.av

När det gäller egenföretagare, skall betala egenavgifter,en som
tillgodoräknas enligt kap. 6 första11 § stycket AFL pensionspoäng

på denendast del inkomsten den andel tilläggs-motsvararav som av
pensionsavgift har betalats enligt 16 kap. 12 § SBL. Vidsom
beräkning hur mycket har betalats enligt SBL tillämpasav som
likafördelningsmetoden. Om det finns underskott på denett av-
giftsskyldiges skattekonto, fördelas detta proportionellt mellan de

avgifterskatter och påförts under den aktuella perioden. Annor-som
lunda uttryckt innebär detta egenföretagare måste ha betalatatt en
samtliga skatter och avgifter till fullo, pensionspoäng skallom
tillgodoräknas honom på hela den pensionsgrundande inkomsten. Det
kan således ligga i egenföretagarens intresse korrekt redovisa sinaatt
inkomster och betala avgifter, kommer hans pensionsförrnånerarmars

bli vad skulle ha blivit fallet.sämre änatt som annars
För avgiftsskyldig har inkomst anställning skallen person som av

preliminäradennes allmänna pensionsavgift normalt inbetalas hansav
arbetsgivare. sistnämndaDen skall i kontrolluppgift till skattemyn-
digheten redovisa dels den avgiftspliktiga ersättning har utbetalatssom
till den anställde, dels inbetald preliminär allmän pensionsavgift. Det
kommer således finnas kontrollmöjligheter med avseende påatt
anställdas allmänna pensionsavgifter.

Beträffande arbetsgivaravgifter innebär våra förslag strängt taget
inte några sakliga ändringar i avgränsningen kretsen avgiftsskyldi-av

föreslårDäremot vi vissa ändringar i underlaget för sådanaga.
avgifter. Bl.a kommer inkomster beskattas enligt LSI samtsom
lönetillägg vid utlandstjänstgöring se avsnitt 13.53 framdeles att
ingå i avgiftsunderlaget, inkomsttagaren omfattas svenskom av
socialförsäkring. Med hänsyn till lönetillägg skall ingå i underlagetatt
undanröjs risk för avgiftsunderlaget minskas otillbörligtatten genom

lön felaktigt rubriceras "lönetillägg Möjligheterna undgåatt attsom
Övrigaavgifter lämna oriktiga uppgifter minskar således.attgenom

föreslagna ändringar rörande underlaget för arbetsgivaravgifter kan
inte påverka brottsligheten i någon riktning. Både arbetsgivarnaanses
och de anställda kommer få utökad uppgiftsskyldighet i vissaatt en
internationella fall, för bl.a. möjliggöra löpande avgiftsuppbördatt en

inkomståret.redan under
Det brottsförebyggande arbetet påverkas inte förslagen.av
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19.3 förFrågor fortsatt utredning

Vi har under vårt arbete uppmärksammat några avgiftsfrâgor detsom
kan finnas anledning låta bli föremål för utredning. Dessa frågoratt
får emellertid ligga utanför vårt uppdrag. I det följande lämnasanses

kort redogörelse för sagda frågeställningar.en
Beträffande vissa ersättningar för förlorad arbetsförtjänst som

betalas den försäkrades arbetsgivareän t.ex. försäk-ettav annan
ringsbolag vi har anfört i avsnittär 11.2 rättsläget inte helt klartsom

det gäller skyldighetennär betala arbetsgivaravgifter. Det kanatt
ifrågasättas sådan ersättning inte bör pensionsgrundande. Iom vara

fall riskerar den ersättningsberättigade inte bli helt kompense-annat att
Årad för framtida inkomstbortfall. andra sidan kan ersättning fören

förlorad arbetsförtjänst i sig beräknas på sådant den skallsätt täckaatt
framtida pensionsförlust. Omäven ersättning för förlorad arbetsför-en

tjänst skall pensionsgrundande, bör den läggas till föräven grundvara
arbetsgivaravgifter. En sådan ordning skulle innebärauttag av att

arbetsgivaravgifter kan komma från och denatt tas ut nya grupper,
kräver särskilda överväganden.

Vidare kan det finnas skäl utreda åtgärder bör vidtas i syfteatt om
effektivisera betalningen avgifter hänför sig tillatt anställ-av som

ningsförhållanden med utländsk arbetsgivare. Ett alternativ kan därvid
föreskriva anställd hos utländskäratt attvara en person som en

arbetsgivare och utför arbete i Sverige skall betala egenavgifter,som
det inte har slutits sådant s.k.även likställighetsavtalomväntettom

i 3 kap. §2 AFL. Fråga såledesär införaattsom avses a om en
ordning med obligatorisk omvänd likställighet i vissa fall, varvid
utländska arbetsgivare alltid skulle slippa betala arbetsgivaravgifter.
Obligatorisk omvänd likställighet skulle eventuellt kunna tillämpas på

lokalanställd personal hos utländsk beskickning i Sverige. Ent.ex.
sådan växling från arbetsgivaravgifter till egenavgifter torde emellertid
förutsätta ändrad lönesättning för berörda Eventuelltpersongrupper.
bör den skisserade ordningen kombineras med möjlighet förnu en en
arbetstagare och hans utländska arbetsgivare ingå "rättvänt"att ett
likställighetsavtal den skall betala arbetsgivaravgifter.attom senare
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20 Författningskommentar

20.1 Förslaget till socialavgiftslag

Inledandel kap. bestämmelser

Tillämpningsområde

finns1 § I denna lag bestämmelser avgifter för finansiering social-om av
försäkringen och vissa andra sociala ändamål socialavgifter.

Socialavgiftema arbetsgivaravgifterutgörs och egenavgifter. Avgifter-av
betalas på ersättningar och inkomster fysiska får förna som personer

arbete.

Paragrafen inleder lagen och antyder i drag dess innehåll.stora
Paragrafen deskriptiv och i huvudsak inledningarnaär motsvarar av

kap. lagen1 och 2 1981:691 socialavgifterl SAL.om
stycketI första det grundläggande syftet med lagen, nämligenanges

avgifterreglera för finansiering bl.a. socialförsäk-att uttag av av
ringen. socialförsäkringMed här den grundläggande definitionavses

vi harbegreppet i det förslag till socialförsäk-använtav som ny
ringslag SofL lades fram i vårt huvudbetänkande SOUsom
1997:72, dvs. social trygghet social försäkring och vissagenom
bidragssystem. Utöver socialförsäkringen skall avgifterna dessutom
finansiera andra ändamål inom för det sociala området. Hit hörramen
Arbetarskyddsverkets verksamhet arbetarskyddsavgiften och systemet

lönegarantimed lönegarantiavgiften. Avslutningsvis i förstaanges
stycket avgifterna behandlas i lagen liksom idag benämnsatt som
socialavgifter.

Paragrafens andra stycke inleds med upplysning social-atten om
avgifterna arbetsgivaravgifter och egenavgifter. finnsDetutgörs av
liksom idag särskilda avgifter för flera olika ändamål, flestadevarav
kan komma betalas i form antingen arbetsgivaravgifter elleratt av
egenavgifter jfr. kap.2 7 § och 3 kap. §.12 Vissa delavgifter finns
dock endast i form arbetsgivaravgifter.av

andra stycket finnsI upplysning i vilka fall avgifter kanäven en om
komma betalas, nämligen då någon får ersättning för arbete elleratt

har inkomst arbete. De bestämmelsernanärmare uttagannars av om
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avgifterna regleras i de olika kapitlen för arbetsgivaravgifterav
respektive egenavgifter 2 3 kap.. Den principiella skillnadenresp.
mellan de två avgiftstyperna arbetsgivaravgifterär betalas denatt av

betalar ersättning, medan egenavgifter betalas denutsom tarav som
ersättning för arbete eller har inkomst arbete iemot som av annan

form. Pâ och ersättning eller inkomst skall betalas antingenen samma
arbetsgivaravgifter eller egenavgifter. Det kan alltså inte förekomma
"dubbeluttag" avgifter.av

Definitioner

2 § denna lagI medavses
arbete i Sverige: detsamma i kap.2 7-9 §§ socialförsäkringslagensom

0000:000,
arbetsgivare: den betalar ersättning för vilken han enligt kap.2utsom

1-6 §§ denna lag skyldig betala arbetsgivaravgifter,är att
arbetstagare: den ersättning för vilken någon enligttar emotsom annan

2 kap. 1-6 §§ skyldig betala arbetsgivaravgifter,är att
egenföretagare: den har inkomst för vilken han enligt 3 kap. 7 -8 §§som

skyldig betala egenavgifter,är att
skattepliktig ersättning: ersättning till sin inte skattefri enligtärnatursom

kommunalskattelagen 1928:370,
skattepliktig inkomst: inkomst till sin inte skattefri enligtärnatursom

kommunalskattelagen,
skattsedel: detsamma i 4 kap. 6 § skattebetalningslagen 1997:483,som
år: kalenderår, inget annatom anges.

paragrafen definieras, alfabetiskI i ordning, vissa begreppcentrala
används i lagen. Paragrafen saknar direkt motsvarighet i SALsom

till vissa delar jämföraskan med kap.1 2 § i den lagen.men
definierasInledningsvis begreppet arbete i Sverige. En grundläg-

gande tanke bakom socialavgiftslagstiftningen avgifter skallär att tas
i de fall, och endast i de fall, då någon omfattas det svenskaut av

sociala trygghetssystem påbaseras förvärvsarbete. Dessa fallsom
regleras i bestämmelserna i SofL arbetsbaserad försäkring eller iom
bestämmelser social trygghet i EG-rätten eller konventionerom som
Sverige ingått med andra Den vanligaste anledningen tillstater.
försäkring i Sverige kommer omfattas SofL:satt attvara en person av
bestämmelser på grund han arbetar i Sverige. därförDet ärattav
viktigt begreppet arbete i Sverige har innebörd i NSALatt samma som
i SofL. den lagen regleras vadI med arbete isenare som avses
Sverige relativt ingående i paragrafer, och det olämpligt iärtre att
NSAL uttryckligen innehållet i samtliga dessa bestämmelser.upprepa
Vi har därför valt definiera begreppet i NSAL endastatt attgenom
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hänvisa till de aktuella paragraferna i SofL. Vad främstsom avses
med arbete i Sverige därmed förvärvsarbeteär i verksamhet här i
riket, begreppet innefattar arbete påäven svenskt handelsfartyg.men
Vidare skall arbetstagare utföra arbete här i landet han ären anses om
utsänd arbetsgivaren för tid kan längst år.antasav etten som vara
För statligt anställda finns ingen motsvarande begränsning ut-av
sändningstiden. utförligareEn redogörelse för vad medsom menas
arbete i Sverige återfinns i avsnitt 7.1.

SofLI har inte föreslagits någon definition Sverige landom-av som
råde och vi har inte det befogat i NSAL särskilt definieraansett att
detta begrepp. En sådan definition har dock Skattelagskommitténav
föreslagits ingå i inkornstskattelagen se SOU 1997:2 och det kan

inteövervägas motsvarande bestämmelse bör kunna återfinnasom en
i SofL. avsaknad häravI kan, i den mån behov uppstår närmareattav
precisera vad med Sverige, ledning sökas i skattelagstift-som avses
ningen.

Vidare definieras arbetsgivare och arbetstagare i lagen. Defini-
tionerna endast praktiskt betingade och innebärär den, betalaratt som

respektive ersättning för arbete föranlederut dettar emot attsom -
enligt materiellade bestämmelserna därom i kapitel i2 NSAL -
uppstår avgiftsskyldighet för arbetsgivaravgifter, i lagens mening är
arbetsgivare respektive arbetstagare. Någon direkt anknytning finns

Ävensåledes inte till motsvarande civil- eller arbetsrättsliga begrepp.
uppdragsgivare och uppdragstagare kan gå under benämningent.ex.

arbetsgivare respektive arbetstagare. Det avgörande uppdrags-är om
givaren skall betala arbetsgivaravgifter på ersättningen han utgersom
till uppdragstagaren för dennes arbete. En liknande lösning på hur
arbetsgivare och arbetstagare skall definieras tillämpas i skattebe-
talningslagen l997:483, SBL.

behövsI lagen benämningäven på deen gemensam personer som
skall betala egenavgifter. Något helt naturligt val begrepp har viav
inte funnit, eftersom det flertalet dem betalarstoramen av som
egenavgifter egenföretagare, dvs. bedriverär näringsverksamhet i
någon form, har vi valt använda detta begrepp. Definitionenatt är
formulerad motsvarande för arbetsgivaresätt och omfattarsom
därmed även skall betala egenavgifter enligt bestäm-personer som
melserna avgiftsskyldighet i kapitel 3 inte egenföretag-ärom men som

i ordets egentliga bemärkelse. Som exempel kan nämnasare att
anställda ingår s.k. likställighetsavtalomvänt med sinettsom
arbetsgivare, dvs. avtal enligt vilket den anställde själv skall betalaett
socialavgifter, går under benämningen egenföretagare vid tillämpning

lagen.av
väsentlig betydelseAv i lagen begreppen skattepliktigär ersättning

och skattepliktig inkomst. Härmed i NSAL ersättningen ellerattavses
inkomsten till sin skall skattepliktig enligt kommunalskatte-natur vara
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KL dvs. inte skattefri enligtlagen 1928:370, bl.a. 19 § i denvara
alltså inte nödvändigt den har ilagen. Det inkomsten frågaär att som

skattskyldig i Sverige, det tillräckligt ersättningen ellerär ärutan att
skulle ha tagits beskattningsbarinkomsten inkomstupp som om

hade skett i Sverige för inkomsten.taxering Detta innebär t.ex. att
ersättning, uppbärs bosatt utomlandsäräven som av en person som

enligt lagen 1991:586och beskattas särskild inkomstskattomsom
för utomlands bosatta, kan skattepliktig i den meningsomanses som

i NSAL.avses
skattsedel iMed detsamma skattebetalningslagenavses som

alltså ingenl997:483, SBL. Begreppet har speciell innebörd i
NSAL.

skall med år kalenderår.Om inget I de fall dåannat anges avses
uttryckligen det skallnågot frågaannat att t.ex.avses anges vara om

beskattningsår enligt §3 KL.

svenska begreppUtländska motsvarigheter till

omfattar i fall3 § används i denna lag tillämpliga ocksåBegrepp som
företeelser, ingetmotsvarande utländska annatom anges.

återfinns i lagen iparagraf vissa begreppI denna attanges som
fall skall omfatta motsvarande utländska företeelser.tillämpliga även

beträffande begrepp i 2 kap. § 12 § 4 ochgäller 11Detta samtt.ex.
definitionen uttryckligen hänvisar tillinte själva svensk lag13, när

svensk företeelse.eller

Hänvisningar till andra lagar

Bestämmelser i denna lag tillämpas det föreskrivs i lagen4 § även när
ochsärskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster i lagen1990:659 om

1994:1920 allmän löneavgift.om

finnsallmän pensionsavgift bestämmelser5 § I lagen 1994: 1744 omom
tilläggspensionpensionsavgift för finansiering försäkringen förallmän av

försäkring. kap. sistnämnda laglagen 1962:381 allmän I 19enligt om
försäkringens finansiering.finns också bestämmelser om

socialavgifter bestämmelser1990:912 nedsättning finns6 § lagenI om av
regionalpolitiskt stöd.nedsättning avgifterav somom

lagar socialförsäkringsav-paragrafer hänvisas till övrigaI dessa om
löneavgifter och löneskatter.gifter till anslutande lagarsamt om
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Internationella undantag

§7 Denna lag tillämpas inte i fråga ersättning till närom personer som
arbetet utförs omfattas lagstiftning social trygghetstatsav en annan om
enligt vad följersom av

gemenskapsrätt fri rörlighet för inom Europeiskaom personer
unionen EU eller Europeiska ekonomiska samarbetsomrâdet EES, eller

2. sådana överenskommelser mellan Sverige och andra ellerstater
internationella i 1 kap. 4§ andra stycket socialför-organ som avses
säkringslagen 0000:000.

stycketFörsta 2 gäller inte i fråga Sveriges överenskommelserom om
social trygghet med

Amerikas Förenta Stater den 27 maj 1985,-
Kanada den 10 april 1985, eller-
Québec den 20 september 1986.-

Som framgår §1 skall socialavgifterna finansiera främst socialför-av
säkringen. grundförutsättningEn för socialavgifter huvudöveratt

skall kunna därför fysiskär har inkomsttaget tas ut att en person som
arbete omfattas det svenska socialförsäkringssystemet ärav av

försäkrad i Sverige. Detta kan fallet till följd bestämmelsernavara av
i SofL, någondvs. försäkrad grundär svensk nationell rätt,av
vilket den vanligaste situationen. Enär kan emellertid ävenperson

försäkrad på grund bestämmelser i EG-rätten eller till följdvara av av
internationella överenskommelser med andra eller internationellastater

socialförsäkringskonventioner. Avgiftsskyldigheten i deorgan senare
fallen regleras materiellt i 2 kap. 2 § och 3 kap. 6 I gemenskapsrät-

regleras tillhörigheten till viss sociala trygghetssystemten statsen
främst i förordning EEG 1408/71 tillämpning försystemennr om av
social trygghet anställda, egenföretagare ellernär deras familjemed-
lemmar flyttar inom gemenskapen. Enligt förordningens lagvalsregler
skall, med visst undantag, endast lands lagstiftning tillämpligett vara
samtidigt på dvs. i fråga kan inte försäkraden person, personen vara
i två länder samtidigt. Huvudregeln skall omfattasär att personen av
det sociala trygghetssystemet i landet där han arbetar, hanoavsett var

bosatt. Bosättningen kan dockär avgörande förvara en person som
samtidigt har iarbete två eller flera länder avsnittse 8.2.

Om enligt EG-rätten skall omfattas landsett annaten person av
lagstiftning får Sverige inte socialavgifter inkomst arbeteta ut av

denna har, med tillämpningäven enbartsom person om personen av
SofL skulle försäkrad i Sverige. Förordning 1408/71 gällervara
nämligen framför svensk nationell vid lagkonflikt. Det kan därförrätt
tyckas onödigt i svensk nationell föreskriva inteNSALrättatt attvara
skall tillämpas det förbjuds EG-rätten. Det docknär önskvärtär attav
svensk avgiftslagstiftning harmoniseras med EG-rätten så lagkon-att
flikter inte uppstår. dennaAv anledning det intresse det iär attav
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uttryckligen föreskrivsNSAL lagen inte tillämpligär näratt annat
följer EG-rätten. l paragrafens första stycke därför underav anges

intepunkten NSAL skall tillämpasl ersättning tillatt en person
arbetet utförs omfattas lagstiftning socialnär statssom av en annan om

trygghet enligt vad följer gemenskapsrätten.som av
betydelse vidare förordningAv 1408/71 inte reglerar socialär att

trygghet i allmänhet, endast vissa i 4 angivna seutan art. grenar
avsnitt l2.3.2. Socialavgifter i Sverige för finansiera äventas ut att
ändamål ligger utanför tillämpningsområdet för förordningen.som

delpensionsavgiften,Detta gäller arbetarskyddsavgiften och lönegaran-
Enligttiavgiften. den tolkning vi har gjort finnsEG-rätten det ingetav

hinder för Sverige dessa avgifter inkomster uppbärsatt utta som
försäkrad enligt svensk nationell dvs. SofL,år rätt,av en person som

enligt förordning 1408/71denne skall omfattas lag-även om av
i något land. förutsättningstiftningen En för detta borde dockannat

i motsvarande mån får till de förmånerrättattvara personen som
avgifter skall finansiera. Som vi har redovisatdessa i avsnitt l2.3.5
vi emellertid Sverige i sådana fall inte skall någraatt ta utanser

socialavgifter alls. stycket har därför utformatsFörsta l så NSALatt
inte tillämpas enligt EG-rätten försäkradskall i någotärpersonom en

följer nämligenland. Härigenom Sverige i dessa fall inte kanattannat
några avgifter alls, dvs. inte heller de avgifter finansierarta ut som

sociala områden ligger utanför tillämpningsområdet för för-som
ordning 1408/71.

angående gäller i princip deVad EG-rätten ävensagts ovansom
Sverige ingått i frågainternationella avtal social trygghet. Närsom om

sådan konvention skall omfattasenligt landsett annatenen person av
lagstiftning social trygghet, bör några avgifter därför inte tas utom av

fråga ha varit försäkradSverige i skulle här i landetäven personenom
tillämpning bestämmelserna i SofL. På gällermed sättav samma som

emellertid inteför EG-rätten omfattar de internationella konven-
samtliga ändamål skall finansieras med socialavgifter. Vitionerna som

dock i princip socialavgifter inte alls skall i de fall detatt tas utanser
konvention lagstiftningföljer lands tillämplig. Iäratt ett annatav en

första stycket 2 därför NSAL inte skall tillämpas i sådanaattanges
fall.

konventioner liksomflesta internationella omfattar, EG-De allra
socialförsäkringssystemet.delen det svenska Avtalenrätten, större av

iKanada och Quebec emellertid undantag. Vi harmed USA, utgör
vår åsikt redovisat Sverige, i fall då dessaavsnitt l2.3.5 attsom

konventioner lagstiftningen i det andra landet skall tillämpas,attanger
de socialavgifter finansierar områdenändå skall liggerta ut som som

tillämpningsområde.utanför konventionens En förutsättning för detta
i fråga omfattasnaturligtvis svensk lagstiftningär att personen av om
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social trygghet på grund, dvs. han försäkrad enligtär S0fL.attannan
Vi har därför utformat reglerna så NSAL i princip skall tillämpasatt
i dessa fall. Från huvudregeln i första stycket har2 därför genom
andra stycket undantag gjorts för konventionerna med USA, Kanada
och Quebec. Tanken emellertid,är intenämnts, Sverige iattsom
dessa fall skall samtliga socialavgifter. Regeringenta ut har därför

bestämmelser i 2 kap. 8§ och 3 kap. 13§ NSALgenom getts
bemyndigande beroende på konventionernas omfattningatt formulera
erforderliga undantag från huvudregeln samtliga socialavgifter skallatt
tas ut.

2 kap. Arbetsgivaravgifter

Avgiftsskyldigheten

Huvudregel vid arbete i Sverige

1 § Arbetsgivaravgifter skall betalas den för arbete i Sverigeav som
betalar skattepliktig ersättning till fysiskut en person som

saknar skattsedel preliminär skatt,
2. har A-skattsedel, elleren

har F-skattsedel med villkor enligt kap.4 9§ skattebetal-en
ningslagen 1997:483 och inte skriftligen åberopar skattsedeln.

Första stycket gäller inte i fall i 3 kap. 1-4 §§.som avses

I paragrafens första stycke återges huvudregeln för skyldighet att
betala arbetsgivaravgifter vid arbete i Sverige. Det skall frågavara om
skattepliktig ersättning för arbete i Sverige betalas till fysiskutsom en

har A-skattsedel eller F-skattsedel villkormed enligtperson som en en
4 kap. 9 § SBL i fall då denna skattsedel inte skriftligen åberopas
eller, vilket i framtiden blir det vanligaste, inte har någonsom
skattsedel huvudöver taget.

Innebörden begreppen skattepliktig ersättning, ersättning förav
arbete arbete i Sverige redovisas ingående i avsnitt 102.2. ochsamt
behandlas därför inte i dettanärmare sammanhang. Innebörden av
begreppet ersättning för arbete avhandlas dessutom i kommentaren till
5 Som framgår kap.1 2 § med "arbete i Sverige"av avses
detsamma i 2 kap. 7-9 SofL, vilket innebär det kansom att t.ex.

fråga arbete utsänd frånäven Sverige till land.vara om annatsom
Att arbetsgivaravgifter endast kommer i fråga då fysisken person

uppbär ersättning för arbete, hör med endast sådanaattsamman
berättigade till sociala förmånerär skall finansieraspersoner som av

avgifterna. Det innebär arbetsgivaravgifter aldrig skall betalas föratt
ersättning betalas dvs. dennär arbetsavtaletut mottagaren,som som
har ingåtts med, juridiskär aktiebolag ellert.ex. ett etten person,
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handelsbolag. Har enskild firma, kan avgifter emellertidmottagaren en
i fråga.komma

finns förI avsnitt 10.2.3 redogörelse betydelsen betalnings-en av
innehav skattsedel. Här kan dock nämnasmottagarens attav paragra-

betalningsskyldighet i vanligastefen anvisar det fallet då socialavgifter
betalas, nämligen någon får lön i anställningsförhållande.skall när ett

torde situationen betalningsmottagarenI dessa fall den inte haratt
någon skattsedel bli vanlig framöver. Till följd bestämmelserna iav

skall nämligen A-skattsedel inte längre utfärdasSBL med automa-en
tik. sådan skattsedel skall dock utfärdasEn begäran, varför även
den situationen har A-skattsedel uppstå.kommeratt mottagaren atten

företagare innehar anställning oftaEgna har F-ävensom en en
skattsedel, 4 kap. 9 § SBL följer sådan skattsedel kanattmen av en
förenas med villkor den endast får åberopas i närings-att personens
verksamhet. När det gäller dessa skall arbetsgivaravgifterpersoner

i de fall innehavaren fårbetalas endast skattsedeln ersättning förav
i arbetsförhållande där han inte skriftligen har åberopatarbete ett

skattsedeln, dvs. normalt i hans anställning. En F-skattsedel med
villkor förenas med A-skattsedel.kan även en

andra stycket huvudregeln inte gäller i de fallI attanges som avses
fall betalningsmottagaren skalli 3 kap. 1-4 §§, dvs. i då olika skälav

egenavgifter. betala arbetsgivaravgifter enligtbetala Skyldigheten att
alltså sekundär i förhållande till skyldigheten betala2 kap. §1 är att

enligt angivna i kapitel kan alltså,egenavgifter de lagrummen Det
till aldrig bli fråga bådei kommentaren 1 kap. 1nämnts attomsom

arbetsgivaravgifter och egenavgifter betalas på ersättning. Desamma
i andra stycketfall främst det aktuella dåär mottagarenavses nusom

förenats villkor 9 §F-skattsedel inte har med enligt 4 kap.har somen
då sådant villkor finns och betalningsmottagaren skriftligenSBL eller

F-skattsedeln. genomgång vadhar åberopat För närmareen av som
tilli andra stycket hänvisas till kommentaren 3 kap. 1-4 §§.avses

Huvudregel vid arbete utomlands

Arbetsgivaravgifter skall betalas den för arbete utomlands2 § av som
skattepliktig ersättning till fysisk i §betalar 1ut en person som avses

omfattas lagstiftningförsta stycket och arbetet utförs svensknärsom av
följer fri rörlighetsocial trygghet enligt vad gemenskapsrätt omom som av

överenskommelser mellanför inom EU eller EES eller avpersoner
andra eller internationellaSverige och stater organ.

i fall i kap. jämförda medFörsta stycket gäller inte 3 1-4 §§som avses
3 kap. 6
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förstaParagrafens stycke reglerar fallde då någon omfattas svenskav
socialförsäkring grund S0fL. Samtliga de förut-änm.m. annan
sättningar i § första1 stycket skall uppfyllda för attangessom vara

tillämplig,2 § skall med undantag för det inte skall frågaattvara vara
arbete i Sverige. Det innebär det skall gälla skattepliktigattom nu

ersättning för arbete utomlands, dvs. arbete i Sverige enligt kap.2
7-9 §§ SofL, betalas till fysisk med sådan kopplingutsom en person
till skattsedel i § förstal stycket 1-3. kommer ytter-som anges
ligare förutsättning, nämligen betalningsmottagaren, hannäratten
utför det arbete ersättningen omfattas svensk lagstiftningsom avser, av

social försäkradtrygghet är i Sverige arbetet utförstrots attom
utomlands. Detta kan fallet två huvudsakliga orsaker,vara av

på grundnämligen EG-rätten eller grund sådan socialför-av av en
säkringskonvention i 1 kap. 7 Vi har redogjortnärmaresom avses
för innebörden idetta avsnitt 12.4.1.av

Liksom fallet i så1 § i andra stycket undantag för situatio-är görs
i stället fördå det arbetsgivaravgifter skall erläggas egenavgifter.ner

Innebörden denna bestämmelse densamma i § andraär 1av som
stycket och gås igenom i kommentaren till kap.närmare 3 1-4 och
6 §§.

Vissa stipendier m.m.

3 § Arbetsgivaravgifter skall, betalningsmottagarens innehavoavsett av
preliminär skatt,skattsedel betalas av

författarfondSveriges och Konstnärsnämnden det gäller sådantnär
bidrag i kap. § första11 2 stycket lagen 1962:381avsessom m om
allmän försäkring,

svensk semesterkassa det gäller2. semesterersättning betalasnär som
därifrån, ochut

3. den betalar sådant forskarstipendium Marie Curie-utsom
stipendium i punkt 12 sjunde stycket anvisningarna till 32 §som avses av
kommunalskattelagen 1928:370, denne fysisk bosatt iärom en person
Sverige eller svensk juridisken person.

vissa utbetalningarFör på vilka socialavgifter skall betalastyper av
ikan det liksom dag aldrig bli fråga arbetsgivaravgifter.änannatom

fallet beträffande vissaDetta bidrag inkomstär utgörm.m. som av
anställning vid beräkning pensions grundande inkomst enligt kap.11av
2 § lagen 1962:381 allmän försäkring AFL. de uppräknadeIom nu
fallen saknar det alltså, till skillnad vad gäller enligt och1mot som

betydelse vad betalningsmottagaren2 §§, har för skattsedel. En
konstnär får bidrag från Konstnärsnämnden behöver alltså, liksomsom
torde fallet i dag, inte betala egenavgifter på den inkomsten, ävenvara

han i egenskap egenföretagare har F-skattsedel villkorutanavom en
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enligt 4 kap. 9 § SBL. Detsamma gäller den tar emot semesterer-som
sättning från svensk semesterkassa.en

I fråga Marie Curie-stipendium dessa stipendier direktom utges
eller indirekt EU gäller det avgörande för arbetsgivarav-attav om
gifter skall betalas betalarär ersättningen. Detta kan skeutvem som
via svensk juridisk eller fysisk bosatt i Sverige,en person en person

det kan också ske via utländskt I de fall dåt.ex. ettmen organ.
utbetalaren sådanhar direkt svensk anknytning har nämntssom nyss
skall denne betala arbetsgivaravgifter på ersättningen. I övriga fall
skall betala egenavgifter, något regleras imottagaren 3 kap. 7som

frågaI Marie Curie-stipendier föreligger alltså den skillnadenom
bidrag enligt punkten ellerl semesterersättninggentemot enligt

punkten det i vissa fall kan bli fråga egenavgifter.att Det ärom
emellertid inte skattsedelsinnehavet är avgörande. Under de isom
punkten 3 uppräknade förutsättningarna kan det aldrig bli fråga om

arbetsgivaravgifter.änannat
För samtliga i lagrummet uppräknade fall gäller naturligtvis att

skall fysisk omfattasmottagaren det svenskavara en person som av
trygghetssystemet. Liksom i de fall i huvudregeln kan dettasom avses
ske med tillämpning SofL eller, det inte uttryckligenäven sägs,av om
med tillämpning EG-rätten eller internationell konvention. Detav en
avgörande för avgiftsskyldighet föreligger i detta hänseende ärom
alltså inte det arbete utförs bidraget, ersättningen ellervar som
stipendiet i vilket land försäkrad.ärutan mottagarenavser,

Kundrabatter m.m.

4 § frågaI skattepliktig intäkt tjänst i form rabatt, bonus ellerom av av
förmån på grund kundtrohet eller liknande skall vidarman som ges av

tillämpning denna lag den slutligt har stått för de kostnaderav som som
ligger till grund för förmånen ha denna.utgettanses

Denna bestämmelse har sin motsvarighet i 1 kap. §2 andra stycket
SAL, och de skillnader finns i utforrrmingen lagtexten ärsom av
föranledda lagtekniska skäl. Någon saklig skillnad inte avsedd,ärav

innebörden anställd påär grund regelbundnautan att t.ex.om en av
flygresor i tjänsten erhåller rabatter flygbolaget frequent flyer-av
rabatt, så skall den egentlige arbetsgivaren, alltså inte flygbolaget,
betala arbetsgivaravgifter på värdet förmånen. Därför denattav anges

slutligt stått för kostnaden, dvs. arbetsgivaren, skall ha gettsom anses
rabatten i stället för flygbolaget faktiskt har tillhandahållit den.som
Därmed kommer arbetsgivaren bli avgiftsskyldig med tillämpningatt

reglerna i ellerl 2 Eftersom förutsättning för lagrummetsav en
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tillämpning det sig rabatterär rör intäktatt utgörom m.m. som av
tjänst enligt KL, så lär det inte kunna komma i fråga den fåratt som
rabatten har F-skattsedel villkor enligt 4 kap. 9 § SBL.utanm.m. en
Även det lagteknisk synvinkel möjligt, så tordeär alltsårentom ur
den situationen inte uppstå egenavgifter skall betalas på värdetatt av
exempelvis rabattförmåner.

Definition ersättning för arbete,av m.m.

§ Med ersättning för5 arbete i detta kapitelavses
lön eller ersättning i för arbete,annan pengar
förmåner2. på grund arbete,utgessom av
kostnadsersättning inte enligt 8 kap. 19 eller 20 § skattebetal-som

ningslagen 1997:483 skall undantas vid beräkning skatteavdrag,av
garantibelopp4. enligt lönegarantilagen 1992:497,

5. med anledning arbetsavtal, dock inteannat utges ettsom av
ochpension,

ersättning till allmän försäkringskassa enligt 24 §utgessom en
första stycket lagen 1991:1047 sjuklön, varvid ersättningen skallom

ha betalats till den sjuklönenutanses person som avser.

behövligI SAL specifikation vilka slags ersättningar för arbeteges av
avgiftsskyldighetgrundar först i samband med regleringen hursom av

avgiftsunderlaget skall bestämmas 2 kap. §3 SAL. Ofta måste
bestämmelserna avgiftsskyldighet och avgiftsunderlag i SAL läsasom

förparallellt full förståelse skall kunna erhållas bestäm-att om
melsernas innebörd. NSAL uppbyggd Genomär sätt.ett annat en
klar definition avgiftsskyldig och för vilka ersättningarärav vem som
kan direkt utläsas skall betala avgifter. Någonnumera vem som
jämförelse med vad i bestämmelsernasom senare anges om av-
giftsunderlag skall inte behövas det gäller huvudreglernanär se
avsnitt 10.2.2 och 11.2.

I lagrummet räknas de olika ersättningar kantyperupp av som
grunda avgiftsskyldighet. Bestämmelsen alltså klar-är närmast en
görande hjälpregel till och 2 §§.1 Uppräkningen i sak demotsvarar
ersättningsformer i 2 kap. 3 § SAL. Ett grundläggandesom anges
krav ersättningen skattepliktig, vilket framgår redanär år latt av

därföroch 2 §§ och inte behöver upprepas.
Vad med lön i torde i allmänhet inte vålla någrasom avses pengar

bekymmer. Härmed förutom tidlön bl.a. gratifika-arvoden,avses
tioner, tantiem, förAnnan ersättning utfört arbete kan t.ex.m.m. vara

dåersättning något anställningsförhållande föreliggerinte i uppdrags-
förhållande eller dåm.m. något direkt förvärvssyfte inte finns hos

priser i slogantävlingar o.d..mottagaren
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Med förmåner på grund arbete i princip sådanautgessom av avses
naturaförrnåner skattepliktiga enligtär kommunalskattelagenm.m. som

förrnånsbil, prisbilligat.ex. utköp m.m..
Att kostnadsersättning inte enligt 8 kap. 19 eller 20 § SBLsom

undantas vid beräkning skatteavdrag skall medräknas innebär attav
kostnadsersättning till den del den överstiger avdragsgilla schablonbe-
lopp kan ersättning för arbete. Detta innebärutgöra indirekt attanses
kostnadsersättning enligt bestämmelserna i SBL skall undantas vidsom
beräkning skatteavdrag definition inte ersättning förutgörav per
arbete. Arbetsgivaravgifter skall alltså inte betalas för sådan ersätt-
ning.

Garantibelopp vid arbetsgivarens konkurs ersättningärutgessom
för arbete. I dessa fall blir länsstyrelsen avgiftsskyldig, eftersom det

den ersättningen.är utgersom
Med med anledning arbetsavtal i förstaannat utges ettsom av avses

hand avgångsvederlag från arbetsgivaren samband med försäk-utan
ring. Genom ersättningen skall med anledningatt utges ettav
arbetsavtal markeras exempelvis vederlaget inte utgår direkt påatt

någotgrund utfört arbete har sin grund i det bakomliggandeutanav
avtalet, anställningsavtalet; jfr uttrycket ersättning utgår medt.ex. som
anledning tjänsten i kap.2 3 § SAL. Frågan har behandlats iav
avsnitt Pension skall uttryckligen11.2. inte ersättning föranses som
arbete.

Vidare skall ersättning arbetsgivare till försäk-utgersom en
ringskassa vid tvist sjuklön ersättning för arbete. Denutgöraom
ersättningen skall ha utbetalats till den sjuklönenanses person som

alltså i fallDet inte detta den egentlige försäk-är mottagarenavser.
ringskassan definition arbetstagare kap. § detse 1 2är utansom per

egentligeden arbetstagaren, dvs den sjuklönen Detta harär som avser.
tillämpningbetydelse vid 12 och 13 §§.av

6 § Med ersättning för arbete skall likställas
ersättningar eller förmåner i sådansamband medutgessom

utbildning eller verksamhet i kap.11 2 § lagen 1962:381som avses om
försäkring, ochallmän
sociala förmåner2. i nämnda paragraf.som anges

framgår så definierasSom 1 kap. 2 § arbete i Sverigeav genom en
hänvisning till motsvarande bestämmelser i SofL. SofL2 kap. 10 §I

emellertid det föreskrivs i författningarenskildanäratt,anges om
socialförsäkringsförmåner, skall utbildning och vissa andra verksamhe-

förvärvsarbetelikställas med vid tillämpning respektiveter av
författning. Vidare kan enligt författningarna vissa sociala förmåner

förvärvsarbete.likställas med inkomst innebär ersättningarDetta attav
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för i begreppetsinte arbete i Sverige egentliga betydelseutgessom
fönnånsgrundande inom socialförsäkringen.ändå kan Eftersomvara

avgiftssystemet socialavgifterden grundläggande tanken i skallär att
förmånsgrundande, så avgifterpå ersättningar böräruttas somm.m.

inte frågakunna i fall då det egentligeni princip även ärtas ut om
Sverige, där verksamheten i fråga likställs medarbete i t.ex.men

det kan bli frågaarbete enligt SofL. Eftersomsådant uttagnu om av
socialavgifter, bör dock krävas förmånerna bl.a. grundaralla rättatt

förmåner då också lätt överblickas i reglernatill kanATP. Dessa om
Därför i lagrummet ersättningarATP-grundande inkomst. attanges

förmåner i kap. skall likställas medsociala 11 2 § AFLoch som avses
vid bedömningen arbetsgivaravgifter skallersättning för arbete av om

ersättningen eller förmånen.betalas på
SofLnämnda bestämmelsen i innebär denDen tidigare att som ex-

får timersättning vid kommunala vuxenstudier,empelvis särvux,t.ex.
för tilläggspension enligt kap. 2 § första stycket kförsäkrad 11är

i följer då timersättningenPå grund bestämmelsen NSALAFL. attav
betalar ersättningen skallavgiftspliktig, dvs. deni princip är utsom

arbetsgivaravgifter studer-betala denenligt 2 kap. 1 § mottagarenom
F-skattsedelA-skattsedel Harande har mottagaren utanosv. enen

i stället betala egenavgifter jfrenligt 4 kap. 9 § SBL, skall hanvillkor
förmånergäller sådana sociala8 § 2 NSAL. Detsamma3 kap. som

sjukpenning föräldrapenningbestämmelsen i SofL, ochi t.ex.avses
och bfönnånsgrundande enligt kap. 2 § första stycket11är asom

AFL.
Även principen socialavgifter skallden grundläggande är att tasom

ersättningar förmånsgrundande, skallpå alla ärut typer avav som
emellertid liksom för närvarande inte påavgifterolika skäl tas ut

förmåner i kap. 2 §de ersättningar och llflertalet som avsesav
därför uttryckligen vid bestämmandetundantasAFL. De av-av

kap. NSAL. Regleringengiftsunderlaget se 2 13 §t.ex. av-av
i hithörande fall fråga börgiftsskyldigheten övervägasär storen som

ñnansieringsordning inom pågåendeytterligare i samband med en ny
reformering det allmärma pensionssystemetav

Avgifterna

Huvudregel

föravgiftsunderlag i 10-13 §§§ arbetsgivare skall på det7 En som anges
varje år betala

sjukförsäkringsavgift med 7,90 procent,
folkpensionsavgift med 6,832. procent,
tilläggspensionsavgift med 6,40 procent,
delpensionsavgift med4. 0,20 procent,
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arbetsskadeavgift med 1,38 procent,
arbetsmarknadsavgift med 5,42 procent,
arbetarskyddsavgift med 0,17 ochprocent,
lönegarantiavgift med 0,25 procent.

Paragrafen 2 kap. 1 § första stycketmotsvarar SAL. Här redovisas de
olika arbetsgivaravgifterna och efter vilka de skallprocentsatserna
betalas.

Vissa internationella fall

8 § För fall då frågan arbetstagare omfattas svensk lagstiftningom en av
social trygghet skall med tillämpningavgöras gemenskapsrättom av om

fri rörlighet för inom EU eller EES eller sådanpersoner överens-av en
kommelse i kap.l 7 § andra stycket, får regeringen föreskrivasom anges
undantag från §7 detta kapitel. Sådana undantag skall med hänsyngöras
till i vilken utsträckning gemenskapsrätten eller överenskommelsen
omfattar sådana sociala ändamål i den paragrafen.som avses

Som redovisats i kommentaren till kap.1 7 § kan i vissa fall den
situationen uppkomma på grund bestämmelseratt ien person, av en
internationell konvention social trygghet, omfattas svenskom av
socialförsäkring endast i fråga vissa det socialaom grenar av
trygghetssystemet. Detta gäller f.n. vid tillämpning konventionernaav
med USA, Kanada och Québec.

I fall då i och för sig försäkrad enligtär SofL påen person men
grund någon dessa konventioner skall försäkrad för vissaav av vara
förmåner i det andra avtalsslutande landet t.ex. för pension i USA,
så skall NSAL i princip tillämplig. Detta innebär Sverigeattvara
enligt bestämmelserna avgiftsskyldighet i NSAL kanom ta ut
arbetsgivaravgifter på ersättning för det arbete denutgessom som
försäkrade utför. Vi har emellertid i avsnitt 12.3.5 vår åsiktsom
redovisat Sverige i dessa fall inte böratt samtliga avgifter,ta ut utan
endast de finansierar ändamål den enskilde faktiskt omfattassom som

i Sverige. För den enligt konventionen med USA skallav som
omfattas amerikansk lagstiftning gäller samtliga avgiftert.ex.av att

de pensionsanknutna skall eftersomutom i frågatas ut, ärpersonen
försäkrad för pension i USA i övrigt omfattas svenskmen av
socialförsäkring.

Förhållandet kan också dvs. någon omfattasomvänt, intet.ex.vara
SofL under längre utsändning till USA ändå enligtärav en men

konventionen fortsatt försäkrad för svensk pension. I sådant fallett
bör givetvis endast pensionsavgiften i Sverige.tas ut
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Med hänsyn till det varierande innehållet i de konventioner som
Sverige till dags dato har ingått på det sociala trygghetsomrâdet och

möjligt flerdå det begränsade konventioner kommerär tillatt
framdeles, har vi det olämpligt i lagen detaljreglera vilkaansett att
avgifter skall i respektive fall. stället överlåtsI regering-tas utsom

förordna detta. Regeringen emellertid bunden NSALäratt omen av
tillvida hänsynså måste till hur konventionen påverkaratt tas

denutgifterna för svenska socialförsäkringen. Begränsningen innebär
regeringen inte kan förordna andra eller högre avgifteräven änatt att

ide 7 § skall Lagmmmets innebördnärmaretas ut.som anges
behandlas i avsnitt 12.4.2. gällerLagrummet vid tillämpningäven av
EG-förordning 1408/71. I sådant fall bör regeringen kunnaett t.ex.
förordna vissa avgifter ligger utanför den förordningen inteatt som

i vissa situationerskall jfr. avsnitt 12.3.5.tas ut

Konstnärsbidrag m.m.

författarfond9 § Sveriges och Konstnärsnämnden frågaskall i bidragom
i 3 § 1 betala endast tilläggspensionsavgift.som avses

Paragrafen del 2 kap. l § andra stycket SAL.motsvarar av

Avgiftsunderlaget

Huvudregel

§ Underlag för beräkning arbetsgivaravgifter10 skallav vara summan
sådana ersättningar i l-6 §§.som avsesav

paragrafen återfinns huvudregeln för bestämmande underlaget förI av
arbetsgivaravgifter, dvs. det underlag på vilket de i angivna7 §
avgifterna skall beräknas. I detta underlag skall ingå all sådan
ersättning i 1-6 §§, dvs. all avgiftspliktigavsessom summan av
ersättning arbetsgivare har betalat till olika arbetstagare ellerutensom

föruppdragstagare arbete i Sverige och, under vissa förutsättningar,
utomlands. Hänvisningen till 1-6 innebär fullständig kongruensatt

vilka medför avgiftsskyldighetråder mellan ersättningar och vilkasom
ersättningar enligt huvudregeln skall ingå i avgiftsunderlaget. I 12som

för13 finns emellertid undantag vissa ersättningaroch typer av
skall ingå i avgiftsunderlaget utbetalning iinte derastrots attsom

medför avgiftsskyldighet. avsnitt utförligtprincip I 11.2 har redogj orts
innebörden 10 Paragrafen i sak 2 kap. 3 § SAL,för motsvararav

uppbyggdNSAL SAL i det avseendet.sättär änett annatmen
i vidare oriktigt intryck avgifternaBestämmelserna SAL ett attger om
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bestäms slutligt vid årlig avräkning. Jämför 2 kap. 14 §en numera
NSAL.

Fåmansföretag

11 § frågaI inkomst från fåmansföretag och fåmansägt handelsbolagom
föreskrifternaskall punkt 13 anvisningarna till 32 § kommunalskatte-av

lagen 1928:370 fördelning ersättning mellan företagsledare ochom av
ellermake barn tillämpas avgiftsunderlaget bestäms.när

Bestämmelsen 2 kap. 4 § fjärde stycket SAL.motsvarar

Undantag

12 § När avgiftsunderlaget bestäms skall bortses från följande ersätt-
ningar:

Ersättning till och arbetstagare den under året inteen samma om
har uppgått till 1 000 kr.

2. Ersättning till arbetstagare vid årets ingång har fyllt 65 år.som
Ersättning till arbetstagare vid sjukdom eller ledighet för vård av

bam eller med anledning födelse,bams till den del ersättningenav
sjukpenning, föräldrapenning eller rehabiliteringspenningmotsvarar som

arbetsgivare får uppbära enligt 3 kap. 16 4 kap. 18 § eller kap".22 12 §
lagen 1962:381 allmän försäkring.om

4. Ersättning arbetsgivare har betalat till barn för arbeteutsom en
utförts i förvärvsverksamhet,hans avdrag för sådan ersättningsom om

enligt 20 § andra stycket kommunalskattelagen får1928:370 inte göras
vid inkomsttaxering.

Ersättning till den del denna kostnader i arbetetmotsvarar som
arbetstagaren har haft täcka med ersättningen. Detta gäller emellertidatt
endast kostnaderna kan beräknas uppgå till minst 10 procentom av
arbetstagarens frånersättning arbetsgivaren under året. Regeringen eller
den myndighet regeringen bestämmer får fastställa förschablonsom
beräkning arbetstagarens kostnader i viss verksamhet. Schablonen skallav

bestämda yrkesgrupper och grundas på de genomsnittliga kostnadernaavse
inom respektive Denna punkt gäller inte ersättning beskattasgrupp. som
enligt lagar i punkterna 6 och 7.som anges

6. Ersättning enligt 6 § 2 och 3 lagen 1991:586 särskildsom, om
inkomstskatt för utomlands bosatta, undantas från skatteplikt.

Ersättning7. enligt 8 § första stycket 5 och 6 lagensom,
1991:591 särskild inkomstskatt för utomlands bosatta artister m.f1.,om
undantas från skatteplikt.

Ersättning enligt 5 § lagen 1984:947 beskattningsom, om av
forskareutländska vid tillfälligt arbete i Sverige, inte skattepliktigutgör

intäkt.
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i skiljeförfa-skiljemannauppdrag i fall därförErsättning parterna
utländsk nationalitet.randet är av

och iförsta stycket hi 32 § 1Intäkt tjänst10. mom.av som avses
vinstaktier i fåmansföretag,form utdelningkommunalskattelagen i av

handelsbolag,eller andelar ii fåmansföretagavyttring aktiervid av
penning-fåmansföretag eller otillåtnafrånersättningarförmåner och m.m.

utländska arbetsgivare.beträffandegällerlån. Detta även
§ förstaavtalsförsäkringar enligt 1frånErsättningar11. m.m. som

förvärvs-särskild löneskatt på vissa1990:659lagenstycket 2-6 om
för nämnda skatt.underlaginkomster utgör

ideellfrån sådanidrottsutövareErsättning till och12. ensammaen
statlig inkomstskatt1947:576lageni 7 § 5förening omavses mom.som

verksamhet,främja idrottslighuvudsakligt syftetilloch har att omsom
uppgått till halvtåret inte harfrån föreningen underersättningen ett

försäkring.allmänenligt lagenbasbelopp om
juridiskvinstandelsstiftelse ellerfrånersättning13. Sådan armanenen

fyra sistafrån vilken enligt demotsvarande ändamålmed me-person
skallallmän försäkringlagen§ andra stycketi 3 kap. 2ningarna om

beräkning sjukpenninggrundande inkomst.vidbortses av
juniinträffat före utgångenharErsättning för arbetsskada14. avsom

arbetsskadafördärefter ersättningtidersättningen1993 samtavserom
anmälts till allmän1992 skadanutgången årinträffat före omavsom

förutsättning1993, allt underutgången juniefterförsäkringskassa attav
vilken medddelasansvarighetsförsäkringutgår på grundersättningen av
arbetsmarknadenskollektivavtal mellanfastställts igrunderenligt som

inteemellertid endast ersättninggällerhuvudorganisationer. Detta som
ochskadetillfállet och förefter180 dagarnaförstade sammaensomavser

halvochinte överstiger sjupå lönedelarberäknasarbetstagare ensom
försäkring.allmänenligt lagenbasbeloppetgånger om

12-1410,stycket 1-3,kap. 4 § första2Paragrafen motsvarar
ersättningarstyckena. Vissaoch tredjeandraSALoch 16-18 samt som

ingå idocki SAL skallbestämmelsernaenligtundantasi dag
avhandlasersättninggälleravgiftsunderlaget enligt NSAL. Detta som

betalasskallersättning för vilkendvs.och 8 i SAL,punkterna 4i
inkomstskattsärskild1991:591enligt lageninkomstskattsärskild om

på löner.utlandstilläggrespektiveartister m.fl.utomlands bosattaför
frånharoch Härutöveravsnitt 13.3 13.5.redovisas ihärtillOrsakerna

upphörtden redan harbort dågallratsi SAL punkten 7bestämmelsen
sistnänm-relevant. Deninte längredå denoch punkten 15 ärgällaatt

vinstan-frånbetalatsersättningarvissaregleradepunktenda utsom
till punkten 11Motsvarighetenår 1992.utgångenföredelsstiftelser av

§ AFL,kap. 2i 3all ersättninghänvisar tilli SAL aavsessomsom
punkten 19tillMotsvarighetenNSAL.1-4 §§under 3 kap.behandlas

NSAL.i kap. 13 §återfimis 2i SAL
tillkostnadsersättningaroch i NSAL6 7Punkterna m.m.om

kaneller LSIenligt SINKbeskattas är mennya,sompersoner
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jämföras med punkten 8 gäller redan i dag. De nämndasom nyss
kan försäkrade enligt S0fL. För vanligapersonerna arbetsgivarevara

och arbetstagare regleras liknande frågor redan i 2 kap. 5 § Som
framgått avsnitt 13.4 enligtär praxis bestämmelsen i 2 kap.av 4 § 6
SAL avdrag för vissa kostnader intetyper tillämpligom påav
inkomster beskattas enligt SINK. I punkten i5 förevarandesom
paragraf uttryckligen dessa regler inte skallatt tillämpasanges på
ersättning beskattas enligt SINK eller LSI.som

13 § När avgiftsunderlaget bestäms skall bortsesäven från sådana
sociala ersättningar och förmåner i 11 kap. 2 § första stycketsom anges
a-d, f-l, och lagen 1962:381 allmän försäkring.n, p r om

Paragrafen kap.2 första4 §motsvarar stycket 19 SAL. Här regleras
undantag för vissa sociala ersättningar och förmåner på vilka arbets-
givaravgifter för närvarande inte skall Det gällertas ersättningarut.
och förmåner vilka enligt kap.11 2 § AFL inkomstutgör av an-
ställning vid beräkning pensionsgrundande inkomst, sjuk-av t.ex.
penning och föräldrapenning. Utbetalningen ersättningarna ochav
förmånerna medför i princip avgiftsskyldighet på grund bestämmel-av

i 2 kap. 6 § NSAL, skall alltså f.n. inte räknas in isen under-men
laget jfr kommentaren till det lagrummet.

Beräkning avgifterav

14§ I skattebetalningslagen 1997:483 finns bestämmelser attom
arbetsgivaravgifter i regel skall beräknas särskilt för varje månad
fortlöpande under året.

Bestämmelsen syftar till klargöra arbetsgivaravgifteratt i principatt
definitiva förär varje månad, och bestämmelsen upplysandeutgör en

inledning till följande bestämmelser särskilt avdrag vid avgiftsbe-om
räkningen.
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avgiftsberäkningenavdrag vidSärskilt

avdragMånatligt

arbetsgivaravgifter får arbetsgivare frånberäkning§ Vid15 enav
avgifts-avdrag med 5arbetsgivaravgiftema varje månad göra procent av

högst med 3 550 kronor.underlaget, dock

Avdrag inom koncern

skall vidingår tillsammans i koncern, deflera arbetsgivare16 § Om en
arbetsgivare.enligt 15 §avdragsrättenbedömningen anses som enav

moderföretaget.första hand Omskall i sådant fall iAvdraget göras av
får utnyttjasmoderföretaget, det dotter-kan utnyttjasavdraget inte avav

moderföretaget bestämmer.i den ordningföretagen

Ärligt avdrag

§ skattebetalningslagenmed stöd 10 kap. 12arbetsgivare§ Om17 aven
arbets-från skyldigheten redovisamedgivits dispens1997:483 har att

iför föreskrivsfår i stället vadvarje månad, han,givaravgiftema som
avdrag medvarje år 5arbetsgivaravgiftemafrån göra15 procent av

månad verksam-kronor för varjedock högst med 3 550avgiftsunderlaget,
bedrivits.heten

särskildoch reglerarkap. § SAL rättParagraferna 2 5motsvarar ena
framstorlek räknas medAvdragetsavgiftsberäkningen.avdrag vidtill

framräknadedet sålundamedanavgiftsunderlaget,utgångspunkt i
från avgiftssumman.drasskallbeloppet av

avgifterredovisadeFördelning av

mellanmån de inflyter fördelasArbetsgivaravgifter skall i den18 §
arbetsgivarnaspå dessa enligtavgiftsändamål så de belöperolika som

skattebetalnings-beskattningsbeslut enligteller avvikanderedovisningar
arbets-skallenligt 15-17Avdrag1997:483.lagen görs avsesom

marknadsavgiften.
avgifts- ochtillämpas ocksåförsta stycket skallBestämmelserna i

arbetsgivare.betalas tillräntebelopp utsom
efterregeringen eller,meddelasfördelningen fårFöreskrifter avom

Riksförsäkringsverket.bemyndigande,regeringens
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Bestämmelsen 2 kap. 6 § SALmotsvarar och behandlar i huvudsak
frågan hur inbetalda avgifter skall fördeladeom mellan deanses vara
olika avgiftsändamälen.

3 kap. Egenavgifter

Avgiftsskyldigheten

Huvudregel vid arbete i Sverige

1 § Egenavgifter skall betalas fysisk skatte-av en tarperson emotsom
pliktig ersättning för arbete i Sverige,

han när ersättningen bestäms eller den betalasom när har F-ut en
skattsedel villkor enligt 4 kap. 9 § skattebetalningslagenutan 1997:483,
eller

2. han när ersättningen bestäms eller den betalasom när har F-ut en
skattsedel med villkor enligt 4 kap. 9 § skattebetalningslagen och
skriftligen åberopar skattsedeln.

fallI i första stycket skall bestämmelserna i 20 kap.som avses 2 §
sjätte stycket lagen 1962:381 allmän försäkring tillämpas angåendeom
uppgift innehav F-skattsedel.om av

Paragrafen huvudregeln för egenavgifternär skall betalas.anger
Liksom i fråga arbetsgivaravgifter skall det frågaom attvara om
skattepliktig ersättning betalas till fysisk för arbeteut ien person
Sverige. Förslaget detta har ingåendevi redovisat i avsnitt lO.3.2.om

I första stycket jfr. avsnitt l0.3.3 regleras i punkten detl
sannolikt vanligaste fallet då egenavgifter skall betalas. Det gäller fall
då ersättning för arbete någontas ersättningenemot närav som
bestäms eller betalas har F-skattsedel villkorut enligt 4 kap.utanen
9 § SBL, dvs. sannolikt de flesta egenföretagare. I dessa fall kan det
aldrig bli fråga arbetsgivaravgifter, med undantag för utbetalningom

sådana stipendier i 2 kap. 3 §av NSAL. Enm.m. som avses
kombination detta stycket och kap.2 l § andra stycket, kanav sägas

vissa gällande regler imotsvara kap.l 2 § första stycket och 2 kap.
4 § första stycket 11 SAL kap.3 2 § tredje stycketsamt 1 AFL.a

I andra punkten regleras det fallet den utför arbete haratt som en
F-skattsedel med villkor enligt 4 kap. 9 § SBL. Detta torde vara
vanligt förekommande i de fall då egenföretagare, förutom hanen att
bedriver näringsverksamhet, inneharäven anställning. Att F-en
skattsedeln villkoradär innebär den endast får åberopas i in-att
nehavarens näringsverksamhet. Egenavgifter skall betalas denom som
utför arbetet skriftligen har åberopat skattsedeln i arbetsförhållandet,
dvs. han utförnär arbete i sin näringsverksamhet. Har skattsedeln inte
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i stället betala arbets-vissa undantagutbetalaren medskalläberopats
stycket NSAL. Det§ förstaföljer 2 kap 1givaravgifter, vilket av

ersättningegenavgifter förbetalainte skallegenföretagareninnebär att
anställningsförhållande.sittuppbär ihansom

bestämmelse i AFL,till närmarestycket hänvisasandraI somen
skattsedel skallvilka förutsättningarunderreglerar varaansesen

i första stycket.fallkorrekt i deåberopad sätt avsessom

ersättningarmindreVissa

skatteplik-fysiskEgenavgifter skall betalas§2 emottarsompersonav en
arbete i Sverige,ersättning förtig om

kanunder åretutbetalarefrån ochersättningen antassammaen-
000 kronor,understiga 10komma att

dödsbo, ochellerfysiskutbetalaren är ettpersonen-
bedriven närings-utbetalareniutgiftersättningen inte utgör en av-

verksamhet.

betalasegenavgifter skalldåsärskilda falldetparagrafDenna tar upp
emellertid10 000 kr. Detunderstiger ärersättningenpå grund attav

enskildavid det000 krunderstiger 10ersättningentillräckligtinte att
ersättningarnautbetaldasammanlagdadet dearbetstillfället, ärutan

understigaskallåretundertillfrån mottagaren sompersonsamma
ellerfysiskdetkrävs dessutom är ettbelopp. Detdetta att personen

ersättningenutbetaldadenochersättningenbetalardödsbo attutsom
utbetalaren.bedrivsnäringsverksamhetiutgiftinte utgör avsomen

förharvadbetydelsedetfallen saknarangivnade mottagarenI nu
bestämmelsen,sakalls har någon. Ihanellerskattsedel, motsvararom
bestämmelser igällandevissaförsta stycket,föregående §lliksom

tredje§3 kap. 2detAFLdet gällerNär äroch AFL.SAL anu
be-innebördengenomgångEnstycket 2 närmare avavsom avses.

10.3.3.i avsnittfinnsstämmelserna

mjl.handelsbolagiDelägare

skatteplik-fysiskskall betalasEgenavgifter emot3 § tarsompersonav en
arbete i Sverige,ersättning förtig

betalasersättningenochhandelsbolag utdelägare ihan är ettom
ellerbolaget,av

intressegrupperingekonomiskeuropeiskmedlem ihan2. är enom
grupperingen.betalasersättningenoch ut av

dåvissa fallparagrafföregåendeliksomParagrafen egenav-tar upp
skattse-har förbetalningsmottagarenvadbetalas,gifter skall oavsett
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del. De aktuella fallen i dag i 3 kap. 2 § tredjenu stycket 3anges a
och 4 AFL. Det avgörande för bestämmelsernas tillämpning denär att

ersättning för arbetetar delägareemot är isom det handelsbolag eller
den gruppering betalar den. En redogörelse förut bestämmelsernasom
finns i avsnittäven 10.3.3.

Ersättningar från utlandet

4 § Egenavgifter skall betalas fysisk skatteplik-av en tarperson emotsom
tig ersättning för arbete i Sverige,

ersättningen, i anställningsförhållande,ett betalasom ut av en
fysisk bosatt utomlands eller utländsk juridiskperson ellerav en ettperson

utländskt ochannat har träffatparterna överenskommelseorgan en attom
ersättningen vid tillämpning lagen 1962:381 allmän försäkringav om
skall hänföras till inkomst förvärvsarbeteannat än anställning, ellerav

2. ersättningen, anställningsförhållandeutanom att ett föreligger,
betalas fysisk bosattut utomlands ellerav en utländskperson av en
juridisk eller utländsktett ochperson annat ersättningen utgörorgan
inkomst tjänst enligt kommunalskattelagen 1928:370.av

Paragrafen reglerar vissa fall då ersättning betalas från utlandet.ut
Även i dessa fall saknar betalningsmottagarens skattsedel betydelse,
liksom i föregående paragrafer. De aktuella fallen i dag inu anges
3 kap. 2 § första och andra styckena AFL. Jfr kap.11a även 2 §
tredje stycket och 11 kap. 3 § första stycket AFL.

Punkten 1 vissa fall då någon anställdär utländskavser av en
juridisk eller fysisk bosatt utomlands. Medperson av en person annat
utländskt föreslagetär tillägg,ett främstorgan, s.k.som av oss avses

dvs. slags stiftelsertruster, förekommer i de anglosaxiskaen som
rättssystemen. För bestämmelsen skallatt tillämplig krävs attvara
arbetstagaren och arbetsgivaren har ingått likställighetsav-omväntett
tal, dvs. avtal enligt 3 kap. 2 §ett AFL innebär inkomstensom atta
skall hänföras till inkomst förvärvsarbete anställningannat än vidav
beräkning sjukpenninggrundande inkomst. Ett sådant avtal innebärav
alltså den anställde för betalningatt övertar socialavgifter.ansvaret av

I punkten 2 regleras det fallet ersättning utgår frånatt utländsken
utbetalare någotnär anställningsförhållande inte föreligger mellan
denne och den ersättningen. Vadtar emot närmastsom ärsom avses
de fall då anställdär företag i Sverige, erhålleren ettperson av men
någon form förmån från arbetsgivaren närstående utländsktettav
bolag, dotterbolag. Sådana förmånert.ex. ett skall i Sverige normalt
beskattas i inkomstslaget tjänst såsom härrörande från anställningen i
det svenska bolaget.
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i Sverigeinkomster arbeteAndra av

fysisk harskall betalas§ Egenavgifter5 även person som annanav en
i §§.inkomst arbete i Sverige 1-4 Dettaskattepliktig än som avsesav

inte ersättning för arbeteemellertid endast inkomstengäller utgörs avom
arbetsgivaravgifter enligtskyldig betalanågonför vilken är attannan

kap.2

in underparagraf behandlas vissa inkomster inte fallerl denna som
frågaalltsåi 1-4 §§ ersättningar. Detbestämmelserna är närmastom

viss motsvarighet i kap. 3 §uppsamlingsparagraf, har llsomom en
stycket den aktuellamed kap. 2 § första SAL. Tilljämförd lAFL nu

egenföretagaretillämpningsområde hör inkomsterparagrafen som en
försäljning, dvs. inkomst inteexempelvis utgörshar som avrenav

kan egenföretagareavsnitt 10.3.2. Vidareför arbete seersättning en
möjligtsin verksamhet, detnettovinstredovisa är attutan attaven

gällerersättningar.del denna Dessutomtill vilkenpeka utgörsut av
skönstaxering i fall då det intenågon påförs viddet inkomster som

fall intei dessahar för Detvad inkomsten ärkan påvisas ursprung.
därförarbetsgivaravgifter ochnågon betalaåläggamöjligt attatt

socialav-skyldighet betalaenskildeålägga denåterstår endast attatt
förutsättning föregenavgifter. Enformgifterna i uttag av egenav-av

frånhärröraskönstaxerade inkomstendendärvidgifter är att anses
arbete.

omfattarenligt första meningenuppbyggd så denParagrafen är att
förersättningi 1-4 §§, dvs.inte regleras ävenalla inkomster som

utbetalarenA-skattsedel ochhardåi fallarbete t.ex.mottagaren en
emellertidfallarbetsgivaravgifter. undantasDessaalltså skall erlägga

bestämmelsernameningen. Medanföreskrivs i andravad somgenom
arbetsgivaravgifterbetalaskyldighetoch 2 äri kap.2 1 attom

såi 3 kap. 1-4 §§,egenavgiftertill reglerna ärsekundära om
itill såväl bestämmelsernasekundärtlagrum såledesförevarande

bestämmelserna i 2 kap.egenavgifterkap. 1-43 omsomom
arbetsgivaravgifter.

utomlandsArbete

skattepliktigfysisk harEgenavgifter skall betalas§6 person somav en
hani övrigt i 1-5 §§,utomlands i fall närarbeteinkomst avses omsomav

vadtrygghet enligtlagstiftning socialutförs omfattas svenskarbetet omav
inom EU ellerrörlighet förgemenskapsrätt friföljer personerav omsom

ellerSverige och andraöverenskommelser mellanellerEES staterav
internationella organ.
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Paragrafen vissa bestämmelsermotsvarar arbetsgivaravgifter iom
2 kap. 2 Den innebär vad i 3 kap.sägs 1-5att gäller ävensom

arbetet inte utförs i Sverige, dock under den förutsättningenom detatt
följer antingen EG-rätten eller sådana konventionerav socialav om
trygghet i kap.1 7 § första stycket 2. Det avgörande försom avses
avgiftsskyldighet enligt denna paragraf alltsåär denatt tarperson som

ersättning för arbete eller uppbäremot inkomst arbete ärannan av
försäkrad i Sverige arbetet utförs.när En utförligare genomgång av
bestårmnelsens innebörd ñmis i avsnitt 12.4.1.

Vissa stipendier m.m.

§7 Egenavgifter skall, innehav skattsedel påoavsett preliminär skatt,av
betalas fysisk sådant forskarstipendiumtar Marieav en emotperson som
Curie-stipendium i punkt 12 sjunde stycket anvisningarnasom avses av
till 32 § kommunalskattelagen 1928:370, utbetalaren någonärom annan

fysiskän bosatt i Sverige eller svensk juridisken person en person.
Av 2 kap. 3 § följer egenavgifter inte skall betalasatt den tarav som

Marie Curie-stipendium elleremot ersättning i fall där.annan som avses

förstaAv stycket denna paragraf framgår det i fråga utbetalningatt om
Marie Curie-stipendier alltid skall betalas egenavgifter,av om

utbetalaren inte svensk juridiskär eller fysisken person en person
bosatt i Sverige jfr kommentaren till 2 kap. 3 §.

I andra stycket har lagts in upplysning dels utbetalningatten om av
Marie Curie-stipendier ibland kan föranleda utbetalaren skall betalaatt
arbetsgivaravgifter, dels det i 2 kap. 3 finns§ bestämmelserattom

vissa andra ersättningar på vilka egenavgifter aldrig skall betalas.om

Förmåner likställs med inkomst arbetem.m. som av

8 § Med ersättning för eller inkomst arbete enligt 1-7 skall likställasav
1.andra förmåner grund arbete änav pengar,

2. ersättningar eller förmåner i samband med sådanutgessom
utbildning eller verksamhet i kap.11 2 eller 3 § lagensom avses
1962:381 allmän försäkring, ochom

sociala förmåner i sistnämnda paragrafer.som anges

Paragrafen reglerar vissa slag ersättningar eller förmåner vidav som
tillämpning kapitel 3 skall likställas med ersättning för ellerav
inkomst arbete. Genom punkten bestämmelseav motsvararsom en
i kap.1 2 § första stycket SAL, slås fast inte endast ersättning iatt

andra förmåneräven egenföretagare m.fl.utan erhåller tillpengar som
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föremål för egenavgifter,arbete skallföljd uttag omavvaraav
följer §§. Härskattepliktiga som 1-7förmånerna ävenär av avses

då han ingåttanställd erhåller omväntlöneförrnåner ettsom en
avtalförsta stycket AFL, dvs.enligt 3 kap. 2 §likställighetsavtal etta

den anställde själv skallanställdarbetsgivare ochmellan attomenen
socialavgifterna.betala

i kap. 6 §och 3 densamma 2punkterna 2Innebörden är somav
Liksomtill det lagrummet.behandlats i kommentarenoch harNSAL

flera ersättningararbetsgivaravgifter undantas deförfalletär av m.m.
de intefrån avgiftsuttagbestämmelsenomfattas attgenomavsom

framgår 3 kap. 19avgiftsunderlaget. Dettamedräknas iskall av

från avgiftsskyldighetenUndantag

Älderspensionering m.m.

Egenavgifter skall inte betalas9 §
fyllt 65 år,då egenföretagaren harår efter detför

hel ålderspen-året har uppburitegenföretagaren för helaår dåför2.
försäkring, ellerallmän1962:381enligt lagension om
avlidit.harår då egenföretagarenför det

Förtidspensionering

inte3 skalltilläggspensionsavgift enligt 12 §avgifterAndra10 § än
uppburit heldel året harför någondå egenföretagarenför årbetalas av

allmän försäkring.1962:381enligt lagenförtidspension om

avgiftsunderlagLägsta

avgiftsunderlagför år då detinte betalasEgenavgifter skall§11 som
000 kronor.understiger 1i 15-19 §§anges

SAL. Genomi 3 kap. 3 §bestämmelsernaParagraferna motsvarar
försäkringsvillkoret in-emellertidSofL försvinnerinförandet av

lagrummet.vilket i detförsäkringskassa,allmänskrivning hos nämns
avgifterandrai SAL änbestämmelsenföljdfår tillDetta attatt om

utgångvid åretsbetalas dentilläggspensionsavgiften inte skall av som
i 9 §bestämmelseförsäkringskassahosinskriven ersättsinte av envar

egenföretaga-dåför det årskall betalasavgifter intedessaattomovan
gällauttryckligenvilket i SALsistnänmda,avlidit. Dethar angesren

avgifter, i dagövrigainte förtilläggspensionsavgiften ärför enmen
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följd inskrivningsbestämmelsen,av eftersom den avlider skallsom
upphöra inskriven i försäkringskassa.att vara

Samtliga paragrafer reglerar de fall dåtre helt fritas frånen person
avgiftsskyldighet. Det alltså inteär fråga undantag vid beräkningom

avgiftsunderlaget, undantag från avgiftsskyldigheten.utanav I fallom
i 9 § skall egenföretagaren dödsboet i fall enligtsom avses punkten

3 i stället för egenavgifter betala särskild löneskatt enligt lagen
1990:659 särskild löneskatt vissa förvärvsinkomster.om

Avgifterna

Huvudregel

12 § En egenföretagare skall det avgiftsunderlag i 15-19som anges
för varje år betala

sjukförsäkringsavgift med 8,66 procent,
folkpensionsavgift med 6,83 procent,
tilläggspensionsavgift med 6,40 procent,
delpensionsavgift med 0,20 procent,
arbetsskadeavgift med 1,38 ochprocent,
arbetsmarknadsavgift med 3,30 procent.

Paragrafen 3 kap. l § SAL.motsvarar Här redovisas de olika
egenavgifterna och efter vilka de skallprocentsatserna betalas.

Vissa internationella fall

13§ fallFör då frågan egenföretagare omfattas svenskom en av
lagstiftning social trygghet skall medavgöras tillämpningom av gemen-
skapsrätt fri rörlighet för inom EU eller EES ellerom personer av en
sådan överenskommelse i 1 kap. 7 § andra stycket fårsom anges
regeringen föreskriva undantag från 12 Sådana undantag skall göras
med hänsyn till i vilken utsträckning gemenskapsrätten eller överenskom-
melsen omfattar sådana sociala ändamål i 12som avses

Innebörden detta lagrum densammaär för 2 kap. 8 § NSALav som
och har utförligt kommenterats i anslutning till den paragrafen.

Fall med karenstid för sjukpenning

14 § En egenföretagare för vilken sjukpenningförsäkringen enligt 3 kap.
§ lagen11 1962:381 allmän försäkring gäller med karenstid skallom

betala sjukförsäkringsavgift efter den regeringen eller,procentsats som



SOU 1998:67 Författningskommentar 379

efter regeringens bemyndigande, Riksförsäkringsverket fastställer med
hänsyn till hur karenstiden bedöms påverka försäkringens utgifter.

Paragrafen 3 kap. 2 § SAL.motsvarar

Avgiftsunderlaget

Huvudregel

för15 § Underlag beräkning egenavgifter skall sådan inkomstav vara
§§.i 1-8avsessom

innebärparagrafen, förenklingI 3 kap. 4 § reglerasSAL,som en av
för bestämmandehuvudregeln underlaget för egenavgifter. dettaIav

ingå sådanunderlag skall all inkomst i 1-8 §§. alltsåDet ärsom avses
egenföretagarens samlade inkomster grunden för avgiftsut-utgörsom

Att det all inkomst, inte all ersättning, skall ingåär itaget. som
underlaget innebär det nettointäkten, dvs. intäkter i egenföretag-äratt

verksamhet efter avdrag för kostnader i densamma, skallarens som
beräknas. anställda ingått likställighetsavtalFör se 3 §omväntettsom
l innebär detta underlaget lönen och andra skattepliktigautgörsatt av
förmåner minskat med kostnader för inkomsternas förvärvande.
Innebörden bestämmelsen har utförligt redovisats i avsnitt 11.3.1av
och avgiftsunderlag.11.3.2 ang. gemensamtnumera

Taxerad inkomst

avgiftsunderlaget bestäms skall till för16 § När grund beräkning av
egenföretagarensinkomsten under visst år läggas taxering till statligett

inkomstskatt avseende det året. taxeringen beskattningsårAvser intesom
sammanfaller med kalenderår, skall inkomst beskattningsåretunder
hänföras till det kalenderår föregått taxeringsåret.närmastsom

tillämpning femteVid första stycket gäller 4 § tredje ochävenav
lagen 1959:551 beräkning pensionsgrundande inkomststyckena om av

försäkring.enligt 1962:381 allmänlagen om

iParagrafen 3 kap. 5 § tredje stycket SAL. Bestämmelsenmotsvarar
i den avgiftsskyldige tillSAL innebär det dag krävsatt att taxeras

inkomstskatt i viss inkomst, för egenavgifterstatlig Sverige för att
på den inkomsten. Vi har i avsnitt 8.4.2 redovisatskall kunna uttas

kan uppstå grund detta. vidare kommentarenproblem Sesom av
till 17

Enligt andra stycket gäller bestämmelserna i 4 § tredje ochäven
femte styckena LBP. förtydligande nuvarande hän-Detta är ett av
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visningar i 3 kap. 5 § tredje stycket SAL jämfört med kap.11 §4
andra stycket AFL, vilka innebär det gäller bestämmelsernärmareatt
rörande beräkning inkomst förvärvsarbete, varmedannatav av avses
bestämmelser i LBP. Någon materiell ändring således inte.avses

Andra inkomster

§17 I fråga inkomster för vilka taxering till statlig inkomstskatt inteom
skall tillämpasske 11 kap. 9 § första stycket andra meningen skattebetal-
ningslagen 1997:483.

Som vi har redovisat i kommentaren till 6 § skall egenavgifter tas ut
för arbete utomlands i vissaäven fall. Eftersom frågan om egenav-

gifter skall i dessa fall försäkringstillhörigheten,tas ut kanstyrs av
den situationen uppstå den försäkrade, alltså skall betalaatt som
egenavgifter, inte skall beskattas i Sverige. I dessa fall sker då ingen
taxering till statlig inkomstskatt i Sverige, vilket innebär 16 § inteatt
kan tillämpas. Detsamma gäller i fråga arbete i Sverige dennärom
försäkrade beskattas enligt lagen 1991:586 särskildt.ex. om
inkomstskatt för utomlands bosatta. Vi har därför tillskapat särskiltett
förfarande för sådana fall, och i denna paragraf hänvisas till de
särskilda bestämmelserna detta jfr avsnitt 16.8.om

Undantag

18 § När avgiftsunderlaget bestäms skall bortses från
ersättning från och utbetalare, den under året inteen samma om

har uppgått till 1 000 kr och inte inkomst näringsverksamhetanses som av
enligt § kommunalskattelagen21 1928:370, och

2. inkomst näringsverksamhet i 21 § kommunalskat-av som avses
telagen och inte aktiv näringsverksamhetutgör enligt 11 kap. 3 §som
första stycket lagen 1962:381 allmän försäkring.om

fallI i 6 § skall vid tillämpning första stycket 2 intesom avses av
bortses frän inkomst enbart på grund näringsverksamheten bedrivsattav
i utlandet.

I paragrafen regleras två fall då undantag skall från huvudregelngöras
avgiftsunderlaget all inkomst enligtatt utgörs 1-8 §§.av

I första stycket 1 regleras det fallet ersättning från ochatt en samma
utbetalare under året inte har uppgått till 1 000 kr. Under förutsättning

ersättningen inte inkomst näringsverksamhetutgöratt så skall denav
inte medräknas i avgiftsunderlaget. Bestämmelsen 3 kap.motsvarar
5 § första stycket SAL. I det sistnämnda lagrummet uppställs
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emellertid krav det skall fråga ersättning för arbeteattsom vara om
för någon räkning. formuleringenDen innebär det i dag,attannans

fråga inkomster inteär ersättning för arbete förutgörom om som
någon räkning på grund det inte föreliggeratt ettannans av an-
ställnings- eller uppdragsavtal eller motsvarande, skall tas ut
egenavgifter på ersättning frånäven utbetalare understigersom samma

Till följd000 kr. härav kan1 anställd erhåller 500 krt.ex. en som
från sin arbetsgivares dotterbolag i utlandet få betala egenavgifter jfr.
3 kap. § 2 NSAL. vidare i4 Det kan praktiken innebära att om en

har F-skattsedel villkor enligt 4 kap. 9 § SBL ochutanperson, som en
alltså enligt huvudregeln skall betala egenavgifter, vinner 500 krt.ex.

fisketävling, så skalli han i dag betala egenavgifter på dettaen
belopp. Vinsten nämligen ersättning för arbete,utgör för-än utanom
värvssyfte, arbetet utförs inte för någon räkning ochmen annans
undantas alltså inte. Om det frågadäremot är om en annan person

sådan F-skattsedelmed utför mindre uppdrag någon, dvs.ettsom
för någonutför arbete räkning, och för detta erhåller 500 kr,annans

så skall enligt dagens bestämmelserhan inte betala egenavgifter, under
förutsättning ersättningen inte inkomst näringsverksamhetutgöratt av
för honom. Vi har inte funnit dessa åtskillnader sakligt motivera-vara

Hithörande småinkomsterde. bör inte föremål för uttagvara av
egenavgifter, förarbetet utförs någon räkning elleroavsett om annans
inte, inkomsterna inte inkomst näringsverksamhet. Dennautgörom av
förändring det materiella innehållet avgiftslagstiftningeni föranlederav

motsvarande ändring i 3 kap. § andra2 stycket femte meningenäven
Således skall småinkomster utgårAFL. fråga ärutan attsom om
för någon räkning inte heller förrnånsgrundandearbete iannans vara

den mån de understiger intel 000 kr och inkomst närings-utgör av
verksamhet

punkten 2 framgår egenavgifter inteAv skall på inkomsteratt tas ut
passiv näringsverksamhet såsom sådan indirekt definieras i 11 kap.av

i3 § AFL. Där dag med aktiv näringsverksamhetattanges avses
näringsverksamhet ihär landet i vilken den försäkrade i ickearbetat

omfattning.oväsentlig Vi har i vårt huvudbetänkande, med anledning
SofL, föreslagit redaktionella ändringar i 11 kap. 3 § på såAFLav

uttrycket här landet Någoni stryks. materiell förändringsätt äratt
eftersom enligtdock inte avsedd, det SofL jfr tidigare förslagäven

kap. § AFL direkt krav för pensionsgrundandell l är ett attang.
inkomst enligt kap. 3 § skall kunna beräknas,ll AFL det frågaäratt

Innebörden punkten alltsåarbete i Sverige. 2 i den månär attom av
näringsverksamhet bedrivs utomlands eller näringsidkaren endast i
oväsentlig omfattning arbetar i verksamheten, så skall inkomsten inte

i avgiftsunderlaget. Jfr vidare §medräknas 2 lagen 1990:659 om
särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.
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I andra stycket finns i sak undantag från vad stadgasett inytt som
första stycket 2. I de fall försäkrad iär Sverige på grunden person av
EG-rätten eller internationell konvention, skall han enligt 6 § betalaen
egenavgifter för inkomst arbeteäven utomlands. Begränsningen tillav
näringsverksamhet i Sverige kan då inte vidhållas. I punkten 2 görs
därför undantag för denna situation, och inkomst näringsverksam-av
het skall i dessa fall undantas endast verksamheten bedömsom vara
passiv på grund näringsidkarens arbetsinsats i verksamhetenatt ärav

oväsentlig omfattning.av

19 § När avgiftsunderlaget bestäms skall bortses frånäven
sådan sjukpenning eller rehabiliteringspenning i 11 kap.som anges

3 § första stycket d lagen 1962:381 allmän försäkring, ochom
2. sådana sociala ersättningar och förmåner i kap.11 2 §som anges

första stycket b-d, f-l, och lagen allmän försäkring.n p om

paragrafenI stadgas ytterligare undantag vid bestämmande avgifts-av
underlaget. Det handlar vissa sociala ersättningar och förmånerom

utbetalning föranleder avgiftsskyldighet enligt 3 kap. 8 § 2 ochvars
3 NSAL. Motsvarande bestämmelser för arbetsgivaravgifter finns i

kap.2 6 och 13 §§. Innebörden bestämmelserna har redovisats iav
kommentarerna till nämnda lagrum.

Särskilt avdrag vid avgiftsberäkningen

Ärligt avdrag

20 § Vid beräkning egenavgifter får avdrag med 5görasav procent av
avgiftsunderlaget, dock högst med 9 000 kronor år. Om egenföretaga-per

under året har betalat lön elleräven förmån till arbetstagareutren annan
och arbetsgivare gjort avdrag från arbetsgivaravgiftema enligt 2 kap.som

§§,15-17 får dock avdrag från egenavgifterna medges högst med såett
belopp det sammanlagda avdraget från egenavgifterna ochstort att

arbetsgivaravgiftema inte överstiger 42 600 kronor år.per

Delägare i handelsbolag

21§ Om egenföretagaren delägare iär handelsbolag, får detett
sammanlagda avdraget från de egenavgifter hänförliga tillärsom
handelsbolagets inkomster för samtliga delägare i handelsbolaget inte
överstiga 42 600 kronor år.per

Avdraget skall fördelas mellan delägarna i proportion till hur den
skattepliktiga inkomsten från handelsbolaget fördelas mellan dem. Kan en
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eller flera delägarna helt eller delvis inte utnyttja avdraget, fårav
resterande avdrag fördelas mellan övriga delägare på motsvarande sätt.

Om handelsbolaget under âret har betalatäven lön eller förmånut annan
till arbetstagare och arbetsgivare gjort avdrag från arbetsgivarav-som
gifterna enligt 2 kap. 15-17 §§, skall delägarna medges avdrag från
egenavgiftema högst med så belopp delägarnas sammanlagdastort att
avdrag från de egenavgifter hänförligaär till inkomsten frånsom
handelsbolaget och handelsbolagets avdrag från arbetsgivaravgifterna inte
överstiger 42 600 kronor år.per

Fördelning avdragav

22 § Avdrag enligt 20 § skall i angiven ordning arbetsmarknads-avse
avgiften, sjukförsäkringsavgiften, arbetsskadeavgiften, folkpensionsav-
giften, delpensionsavgiften och tilläggspensionsavgiften.

Paragraferna 3 kap. 5 § SAL. Med år vårmotsvarar a avses genom
definition i kap.1 2 § NSAL kalenderår.

Omföring debiterade avgifterav

23 § Riksförsäkringsverket får varje år från vederbörlig inkomsttitel i
statsbudgeten tillgodoföra sig belopp deett motsvararsom summan av

nästföregåendeunder år debiterade egenavgiftema minskad med summan
avgifterde under år ned eller restituerats.sattsav som samma

Riksförsäkringsverket får under respektive period tolv månaderom som
preliminär skatt betalas enligt skattebetalningslagen 1997:483 som
förskott på belopp enligt första stycket tillgodoföra sig 5,4 denprocent av
preliminära skatt har debiterats fysiska före den februarilsom personer
under perioden. Förskottet tillgodoförs med tolftedel varje månad.en
Riksskatteverket skall varje år den 15 februari lämna Riksförsäk-senast
ringsverket uppgift den före den l februari årom summan av samma
debiterade preliminära skatten för fysiska personer.

Om Riksförsäkringsverket under sådan tolvmânadersperioden som anges
i andra stycket har tillgodoförts förskott överstiger beloppet enligtsom
första stycket, skall skillnaden regleras avräkning beloppgenom som

därefter skall tillgodoföras enligt förstanärmast eller andra stycket.

Paragrafen 3 kap. 6 § SAL.motsvarar
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4 kap. Fördelning influtna socialavgifterav

.Sjukförsäkringsavgmer

l § Sjukförsäkringsavgifter förs till för finansieringstaten av
kostnader för ersättning för sjukvård enligt 2 kap., sjuk-m.m.

penning enligt 3 kap., föräldrapenningförmåner enligt 4 kap.,m.m.
folkpension i form förtidspension enligt 7 kap. och rehabiliteringsersätt-av
ning enligt kap.22 lagen 1962:381 allmän försäkringm.m. samtom
pensionstillskott till förtidspension enligt lagen 1969:205 pensionstill-om
skott,

kostnader2. enligt lagen 1974:525 förersättning viss födelse-om
kontrollerande verksamhet m.m.,

kostnader3. för förmåner enligt lagen 1996:1150 högkost-om
nadsskydd vid köp läkemedelav m.m.,

Centrala4. studiestödsnämndens kostnader med anledning attav
sådana studielån belöper studerandes sjukperiod enligtsom en
studiestödslagen 1973:349 inte skall återbetalas,

vissa5. de allmänna försäkringskassornas förvaltningskostnader,av
kostnader6. enligt lagen 1988: 1465 ersättning och ledighet förom

närstâendevård, och
den allmänna försäkringens7. kostnader enligt lagen 1991:1047 om

sjuklön.

Folkpensionsavgijier

§2 Folkpensionsavgifter förs till bidrag till finansieringenstaten som av
folkpensioneringen enligt lagen 1962:381 allmän försäkring.om

illäggspensionsavgijierT

3 § influtna tilläggspensionsavgifter försAv till och7 procent staten
Återstodenplaceras 22,4 på Riksgäldskontoret.konto hos förs tillprocent

fond, Allmänna pensionsfonden, förmed tillgångar kostnadernaen vars
försäkringen för tilläggspension enligt lagen 1962:381 allmänom
försäkring skall förvaltastäckas. Fonden enligt grunder riksdagensom
fastställer särskilt.

Delpensionsavgifter

§4 Delpensionsavgifter förs till fond, Delpensionsfonden, meden vars
tillgångar kostnaderna för pensioner enligt lagen 1979:84 delpen-om
sionsförsäkring och äldre bestämmelsermotsvarande skall täckas. Fonden
förvaltas enligt fastställergrunder riksdagen särskilt.som
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Arbetsskadeavgifter

5 § Arbetsskadeavgifter förs till fond, Arbetsskadefonden, meden vars
tillgångar kostnaderna för ersättningar enligt lagen 1976:380 om
arbetsskadeförsäkring och motsvarande äldre bestämmelser för-samt
valtningskostnader skall täckas. Fonden förvaltas enligt grunder som

fastställerriksdagen särskilt.

Arbetsmarknadsavgifter

6 § Arbetsmarknadsavgifter förs till för finansieringstaten av
arbetslöshetsersättning enligt lagen 1997:238 arbetslöshets-om

försäkring,
2. kostnader för tillsyn arbetslöshetskassorna utbetalningav av

arbetslöshetsersättning enligt lagen 1997:239 arbetslöshetskassor, ochom
3. utbildningsbidrag till sådan deltagare i arbetsmarknadsutbildning

enligt förordningen 1987:406 arbetsmarknadsutbildning ellerom
yrkesinriktad rehabilitering enligt förordningen 1987:405 denom
arbetsmarknadspolitiska verksamheten uppfyller villkoren försom
inkomstrelaterad ersättning enligt lagen arbetslöshetsförsäkring.om

Arbetarskyddsavgifter

7 § Arbetarskyddsavgifter förs till för finansiering Arbetar-staten av
skyddsverkets och övriga arbetslivsmyndigheters verksamhet.

Lönegarantiavgijier

8 § Lönegarantiavgifter förs till för finansiering kostnader enligtstaten av
lönegarantilagen 1992:497.

Fondförvaltning

9 § Fonder i detta kapitel skall, i den mån inte föreskrivs,som avses annat
förvaltas enligt grunder regeringen fastställer.som

Kapitlet medöverensstämmer motsvarande bestämmelser i kapitel 4
i SAL.
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Övriga5 kap. bestämmelser

Befrielse från betalningsskyldighet

§ skattebetalningslagen1 I 13 kap. 1997:483 finns bestämmelser om
befrielse vissa fall från skyldigheti betala arbetsgivaravgifter.att

Uppbörd m.m.

§2 I skattebetalningslagen 1997:483 finns bestämmelser bestämman-om
de, debitering, redovisning och betalning avgifter enligt denna lag.av

Skattebrott m.m.

föreskrivs3 § Vad i skattebrottslagen 1971 :69 skatt gäller ävensom om
i fråga avgift enligt denna lag.om

denna lag omfattasAvgift enligt lagen 1971:1072 för-även av om
månsberättigade skattefordringar och lagen 1978:880 betal-m.m. om
ningssäkring för skatter, tullar och avgifter.

Internationella överenskommelser

får träffa4 § Regeringen överenskommelse med andra eller inter-stater
nationella utsträckt tillämpning denna lag eller undantagorgan om av om
i vissa fall från lagens bestämmelser.

Kapitlet kapitel i Ikraftträdande5 SAL. och övergångs-motsvarar
bestärnrnelser har behandlats i kapitel 18.

till20.2 Förslaget lag ändring i lagenom

1959:551 beräkning pensionsgrundandeom av

enligtinkomst lagen 1962:381 försäk-allmänom

ring

Ändringarna i denna lag, vilken den januari 1999 sannolikt kommer1
bestämmelser i helt lag inkomstgrundadersättasatt av en ny om

ålderspension, här endast provisoriskt för visa vilka be-görs att
stämmelser behövs med anledning våra förslag i kapitel 16.som av
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l §

stycketI andra införs kompletterande föreskrift vilken skatte-en om
myndighet behörig bestämma pensionsgnmdandeär inkomstattsom
för sådan försäkrad i 1 kap. §1 andra stycket SBL.en som avses
Fråga ärenden rörande avgiftsskyldigär omfattasom en person som

det i kapitel 16 beskrivna särskilda förfarandet för allmänuttagav av
pensionsavgift och egenavgifter i vissa internationella fall.

Behörighet myndighet i dessa fall den myndighetär isom anges
kap. § nänmda lag.2 3 Om i enskilt ärende inte någon myndig-etta

behörighet enligt bestämmelserna i denär paragrafen, skall den
pensionsgrundande inkomsten bestämmas Skattemyndighetens iav
Stockholms län. Det sistnämnda kan bli fallet för avgiftsskyldigen

omfattas det särskilda förfarandet, hans inkomst inte ärsom av om
skattepliktig i Sverige och det heller inte finns någon arbetsgivare som

skyldig skatteavdrag för honom.är göraatt

3§

Bestämmelserna i första stycket ändras i två hänseenden. Den
personkrets för vilken särskild inkomstuppgift gul eller grön
kontrolluppgift skall lämnas utvidgas. Ang. förslaget i denna del
hänvisas till vårt huvudbetänkande SOU 1997:72 456.s.

särskilda kontrolluppgiftenDen skall läggas till grund för beräkning
pensionsgrundandedels inkomst och underlag för allmän pensions-av

avgift, dels erlagd preliminär allmän pensionsavgift. införsDetav
därför tillägg i första stycket kontrolluppgiften före-iett attom
kommande fall skall med vilket belopp skatteavdrag har gjorts.ange

iSom avsnitt 16.8.7 skall arbetsgivare skatteavdrag frångöraanges en
löntillavgiftspliktig anställd ifrågavarande inkomst inteävenen om

skall beskattas i Sverige. Mot bakgrund härav skall skatteavdraget
iredovisas kontrolluppgift. Sålunda redovisat skatteavdrag skall

föranvändas bedöma vad skall tillgodoräknas den avgiftsskyl-att som
dige i erlagd preliminär allmän pensionsavgift.

3a§

paragraf,I denna införs bestämmelser slutligär närsom ny, om
avgiftsdeklaration skall enligtlämnas det i kapitel beskrivna16
särskilda förfarandet för allmän pensionsavgift ochuttag av egenav-

vissagifter i internationella fall. Deklararationsförfarandet har
såvälbeskrivits i avsnitt författningskommentarenl6.8.4 tillsom

10 kap. 8 a-f §§ SBL.
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En slutlig avgiftsdeklaration kan användas för beräkning såvälav
pensionsgrundande inkomst underlag för avgifter.som

3b§

paragraf,I denna införs bestämmelser till vilkenärsom ny, om
skattemyndighet slutlig avgiftsdeklaration skall lämnas och deen
uppgifter skall redovisas i sådan avgiftsdeklaration.som en

3c§

denna införsGenom paragraf bestämmelser skattemyndig-attnya om
före utgångenheten november månad året efter inkornståret skallav

besluta pensionsgrundande inkomst det gäller sådannärom en
försäkrad har försäkringsgrundande inkomster inte skallsom som

till statlig inkomstskatt. I andra fall skall den pensions-taxeras
grundande inkomsten på skattsedel enligt 8 § andra stycketanges

Enligt tredje stycket skall inkomstberäkningen på motsvarandegöras
för försäkrad avgiftspliktiga inkomst tillsätt taxerassom en vars

statlig inkomstskatt, det inte finns några speciella regler gällerom som
för vederbörandes beskattning. inkomstDen konstateras vidsom en
fiktiv inkomsttaxering skall justeras efter de bestämmelser vilka

avgiftsunderlagtillämpas på består inkomster tilltaxerassom av som
statlig inkomstskatt. Den beskattas enligt SINK eller LSI skallsom

inkomstdäremot få sin beräknad enligt de lagarna och på motsvarande
tillämpas i dag vid beräkning PGI.sätt som av

3d§

i dennaBestämmelserna paragraf innebär beslut pensions-attnya om
grundande inkomst skall meddelas på grundval vissa länmadeav
uppgifter. Föreligger inte skyldighet lämna slutlig avgiftsdeklara-att
tion kan pensionsgrundande inkomst normalt bestämmas med ledning

preliminära uppgifter för avgifter och eller gul kontrolluppgiftgrönav
jfr avsnitt l6.8.6.

framgårSom l och b denna lag kan fattasbeslutav a genom
automatisk databehandling fåroch i form elektronisktsättas ettupp av
dokument. Enligt tidigare föreslagen ändring i 8 §en av oss
SOU 1997:72 skall underrättelse pensionsgrundande inkomstom som
inte på skattsedel på slutlig skatt, sändas till den försäkradeanges
endast hans adress känd.ärom
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3 §e

Genom bestämmelserna i denna paragraf möjlighet tillnya ges
skönsmässig beräkning såväl pensionsgrundande avgiftspliktigav som
inkomst. Bestämmelsen tillämplig endast avgifterär skallnär tas ut
inom för det i kapitel 16 beskrivna särskilda förfarandet förramen

avgifter i vissa internationella fall. Bestämmelsenuttag av motsvarar
skönstaxering enligt 4 kap. 3 § TL. Den bestämmelsen emellertidär
inte tillämplig inom för det särskilda förfarandet, eftersomramen
fråga inkomster inte skallär till statlig inkomstskatt.taxerasom som

Inkomstberäkning enligt denna paragraf kan bli aktuellt bl.a. om
skyldigheten lämna preliminär eller slutlig avgiftsdeklaration elleratt
preliminär inkomst inkomstuppgift inte har iakttagits. Bestämmelser

skyldighet lämna sådana handlingar och vad dessa skallattom
innehålla finns i 10 kap 8 a-f SBL 3 § denna lag.samt a

Vidare kan skönsmässig inkomstberäkning ske det föreliggerom
brister i dessa handlingar eller i underlaget för dem. Detta gäller även
i det fall brister föreligger i frivilligt lämnad preliminär elleratt en
slutlig avgiftsdeklaration enligt 10 kap. 8 b tredje stycket SBL resp.
3 § tredje stycket denna lag och inkomsten grund därav inte kana
beräknas tillförlitligt.

§4

Ändringen i tredje stycket första meningen ändring i 3 §motsvarar en
andra stycket APL författningskommentarense till den bestämrnel-

Tillägg har gjorts medsen. andra mening kodifierar gällandeen som
myndighetspraxis se avsnitt ochl3.4.5 l4.2.2.

8§

Angående ändringarna i denna paragraf, SOU 1997:72.se

20.3 Förslaget till ändring ilag lagenom

1962:381 försäkringallmänom

§3 kap. 2

första stycket skallI vad ingå i den försäkradessom anger som-
sjukpenninggrundande inkomst nuvarande förhar undantag lönetill--

utgårlägg vid arbete utomlands och betingas ökadesom som av
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levnadskostnader i sysselsättningslandet tagits bort. Förslaget harm.m.
motiverats i avsnitt 13.5.

andra stycket harI mindre ändring rörande småinkomster gjorts.en
Den utformningen har sin förklaring i lydelsen 3 kap. 18 §nya av
NSAL, varför det hänvisas till författningskommentaren till den
bestämmelsen.

§kap. 211

paragrafenI vad skall inkomstmedsom anger som avses an-av-
ställning har förstanuvarande undantag i stycket för lönetillägg, som-
utgår vid arbete utomlands och betingas ökade levnadskostna-som av
der i sysselsättningslandet, tagits bort. Förslaget har motiveratsm.m.
i avsnitt 13.5.

20.4 Förslaget till lag ändring i lagenom

1990:325 självdeklaration och kontroll-om

uppgifter

2 kap. 25 §

Bestämmelserna i första stycket ändras så hänvisningen tillsätt att
2 kap 5 § SAL med hänvisning till motsvarande be-ersättsa en

Ändringenstämmelser i 2 kap. 15-17 §§ NSAL. föranleddär attav
föreslåsSAL NSAL.ersatt av

3 kap. 9 §

Som följd föreslåsSAL NSAL ändras hänvisningatt ersatten av av en
i första stycket.

3kap.60§

Hänvisningen i första stycket till 2 kap. § första stycket 6 SAL
ändras till 2 kap. 12 § 5 NSAL. Andringen föranleddäratt avse av

SAL föreslås NSAL.ersättaatt
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20.5 Förslaget till lag ändring i lagenom

1990:659 särskild löneskatt på vissaom
förvärvsinkomster

1 0ch2 §§

Paragraferna har ändrats på det kretsen avgiftsskyldigasättet att av
arbetsgivare och egenföretagare, definierade på isättsamma som
NSAL, har begränsats till dem bosatta i Sverigeär eller harsom som
fast driftställe här i landet. Med fast driftställe detsammaavses som
i anvisningarna till 53 § kommunalskattelagen 1928:370. Motivet till
ändringen detsamma tillär ändringen i l och 2 lagensom
1994: 1920 allmän löneavgift, nämligen löneskatter inte börattom

utländska rättssubjekt se avsnitt 15.2.tas ut av
I övrigt har hänvisningarna till SAL med hänvisningar tillersatts

NSAL.

3§

Hänvisningen till SAL har med hänvisning till NSAL. Någraersatts en
andra ändringar sådana följerän underlaget förattsom av egenav-
gifter enligt NSAL ändrats något inte avsedda.är

20.6 Förslaget till lag ändring i lagenom

1990:912 nedsättning socialavgifterom av

Hänvisningarna till SAL har genomgående med hänvisningarersatts
till NSAL. Dessutom har begreppet försäkrad syftar påen som en-

enligt SAL skall betala egenavgifter medersattsperson som en-
egenföretagare. Detta har sin förklaring i den enligt NSALatt som
skall betala egenavgifter genomgående kallas egenföretagare se avsnitt
l0.3.1. Begreppet försäkrad finns inte i NSAL.en
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20.7 Förslaget till lag ändring i lagenom

1991:586 särskild inkomstskatt förom

utomlands bosatta

5§

Bestämmelsen ändras endast det första stycketsättet 12 skallatt
återfört avdrag för egenavgifter enligt 3 kap. NSAL hittillsmotavse

kap.3 SAL. Andringen föranledd SAL föreslåsär att ersattav av
NSAL.

14a§

I denna paragraf, införs upplysandeär bestämmelsesom attny, en om
skatteavdrag i vissa fall skall för betalninggöras allmänäven av
pensionsavgift enligt bestämmelser i SBL. Om inkomster som
beskattas enligt denna lag avgiftspliktiga enligt skallär APL allmän
pensionsavgift betalas inom för det i kapitel 16 beskrivnaramen
särskilda förfarandet för avgifter i vissa internationella fall.uttag av

författningskommentarenI till kap. andra1 1 § stycket finnsSBL en
förteckning vissa bestämmelser gäller endastöver avgifternärsom
skall betalas på inkomster inte till statlig inkomstskatt.taxerassom

Föreligger s.k. likställighetsavtal enligt 3 kap. 4 §omvänt lett
NSAL skall egenavgifter betalas inkomsteräven beskattassom
enligt SINK. sådant fallI kan skatteavdrag inte komma i fråga utan
det åligger den avgiftsskyldige själv betala in såväl avgifteratt som
skatt.

20.8 Förslaget till lag ändring i lagenom

1991:591 särskild inkomstskatt förom

utomlands bosatta artister m.fl.

l3§

I denna paragraf, införs upplysande bestämmelseär attsom ny, en om
skatteavdrag i vissa fall skall för betalning allmängöras även av
pensionsavgift enligt bestämmelser i SBL. inkomsterOm som
beskattas enligt denna lag avgiftspliktiga enligt skall allmänAPL,är
pensionsavgift betalas inom för det i kapitel 16 beskrivnaramen
särskilda förfarandet för avgifter i vissa internationella fall.uttag av
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författningskommentarenI till 1 kap. § andra1 stycket SBL fimis en
förteckning vissa bestämmelseröver gäller endast avgifternärsom
skall betalas på inkomster inte till statlig inkomstskatt.taxerassom

Även egenavgifter enligt 3 kap. NSAL kan komma påatt tas ut
inkomster beskattas enligt denna lag. Detta kan bli fallet bl.a.som om
det föreligger s.k. likställighetsavtal enligt 3 kap.omvänt 4 § 1ett
NSAL.

20.9 Förslaget till lag ändring i lagenom

1994: 1744 allmän pensionsavgiftom

1§

stycket oförändrat.Första Innehållet i andra stycket harär utan-
ändring flyttats hit från nuvarande 6 På så lämnas redan isätt-

första paragrafdenna besked vad den allmänna pensionsavgiftenom
används till.

3§

I första stycket klargörs allmän pensionsavgift skall beräknas påatt
försäkringsgrundande inkomst anställning eller förvärvsarbeteannatav
enligt dvs. för den försäkradAFL, för tilläggspensionär närsom
arbetet utförs. Liksom i dag någotskall basbeloppsavdrag enligt

kap. § AFL inte avgiften beräknas. nuvarande11 5 Detgöras när
villkoret den enskilde skall skattskyldig för inkomsten enligtatt vara

tagits bort. ändringenKL har däremot Den har gjorts för pensions-att
inkomsteravgift skall kunna på samtliga grundar tillrätttas ut som

tilläggspension i Sverige. Förslaget har motiverats i avsnitt 14.2.1.
fåttAndra stycket har generell utformning vadän ären mera som

fallet nuvarande lydelse. framgåttenligt Som utförlig motiveringav en
i avsnitt 14.2.2 syftet med ändringen främst klargöra be-är att

omfattning beträffandestämmelsens olika inkomstförhållanden. Enligt
lydelsen skall vid beräkningenden underlaget för allmännya av

pensionsavgift generell regel avdrag för kostnader dengörassom som
haftavgiftsskyldige har täcka i arbetet, i den män kostnaderna,att

erhållenminskade med kostnadsersättning, överstiger 000 kronor.1
liksom i dag endast direkta utgifter i själva arbetet skallDet är som

beaktas. skall avdrag inte för kostnader för till ochT.ex. göras resor
från arbetet och inte heller för ökade levnadskostnader i anledning av
dubbel bosättning. För den egenföretagare och driver rörelseärsom

i arbetethar kostnader normalt redan beaktats vid framräkningen av
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den pensionsgrundande inkomsten förvärvsarbete enligtannatav
kap.ll 3 § AFL. Inkomst näringsverksamhet nämligenutgörsav

enligt 25 § KL vad återstår intäkterna verksamhetenav som av av
sedan avdrag gjorts. I sådana fall skall naturligtvis kostnaderna inte
dras på underlaget för allmännär pensionsavgift räknas fram.nyttav

Angående fall med beskattning enligt SINK eller LSI kan hänvisas
till avsnitt 13.4.5.

5§

Enligt kap. §ll 4 AFL skall till grund för beräkning inkomstav av
anställning och inkomst förvärvsarbete läggas den försäkradesannatav
taxering till statlig inkomstskatt. I nuvarande lydelse förevarandeav
paragraf förunderlaget allmän pensionsavgift skall fastställasattanges

sambandi med taxeringen. Någon saklig skillnad torde inte vara
avsedd. För undanröja risken för oklarhet vad iatt om som av-
giftshänseende gäller för vissa utländska forskare,t.ex.grupper, som
på grund särskilda interegler skall för del sin inkomsttaxerasav av -
och därigenom inte tillgodoräknas pensionsgrundande inkomstsom

på den skattefria delen inkomsten skall enligt den lydelsen iav nya-
första stycket avgiftsunderlaget bestämmas med ledning taxeringen.av
På det undanröjs risken för i dessa fallsättet skall bliatt en person
skyldig betala avgift på inkomster eller inkomstdelar inteatt som ger

förmåntill eller stycket harI också gjorts mindrerätt tvärtom. en
redaktionell ändring. Eftersom taxeringen till statlig respektive
kommunal inkomstskatt samtidigtsker och den till statligtaxerassom
inkomstskatt alltid kan till kommunal inkomstskatt, detäven ärtaxeras
tillräckligt underlaget för allmän pensionsavgift skallatt attange
fastställas i samband med taxeringen till statlig inkomstskatt jfr
11 kap. 4 § AFL.

Allmän pensionsavgift skall enligt lagens lydelse 3 § tas utnya
på inkomster för vilka den avgiftsskyldige inte skattskyldigäven är

enligt KL. I sådana fall kan underlaget för allmän pensionsavgift inte
beräknas med ledning taxeringen. I stället skall vilket iav anges-
förevarande paragrafs andra stycke avgiftsunderlaget fastställas i-
enlighet med särskilda bestämmelser jfr kapitel 16.

6§

Innehållet i paragrafen innehållet i nuvarande § och7motsvarar
förfarandereglerinnebär de finns i taxeringslagen ochatt som

skattebetalningslagen gällaskall vid allmän pensionsavgift.uttag av
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§7

Paragrafen nuvarande 8motsvarar

20.10 Förslaget till lag ändring i lagenom

1994: 1920 allmän löneavgiftom

§§1 0ch2

Paragraferna har ändrats på det kretsen avgiftsskyldigasättet att av
arbetsgivare och egenföretagare, definierade på isättsamma som
NSAL, har begränsats till dem bosatta i Sverige ellerär harsom som
fast driftställe här i landet. Med fast driftställe detsammaavses som
i anvisningarna till 53 §kommunalskattelagen 1928:370. Motivet till
ändringarna finns i avsnitt jfr.15.2 avsnitt 20.6 angåendeäven
begreppet egenföretagare.

4§

Hänvisningarna till SAL har med hänvisning till NSAL.ersatts

20.11 Förslaget till lag ändring i skattebetal-om

ningslagen 1997:483

1§1 kap.

Bestämmelserna i första stycket ändras pâ så hänvisningen isätt att
andra punkten kommer avgifter enligt socialavgiftslagenatt avse
0000:000 tidigare avgifter enligt lagen 1981:691 socialav-mot om
gifter.

andra stycket införsI bestämmelser. tidigareDe bestämmelser-nya
i detta stycke överförs ändring till tredje stycket. Genom deutanna
bestämmelserna i andra stycket tillämpningsområdet för detnya anges

i kapitel 16 beskrivna särskilda förfarande för avgifter i vissauttag av
internationella fall. Ytterligare bestämmelser detta särskildaom
förfarande finns främst i 2 kap. 3 4 kap. l § andra stycket,a
6 kap. 4 8 kap. 5 § andra stycket och 10 10 kap. a-f8 §§a a

kap. 811 och 9 denna lag. Bestämmelser dettasamt a-c om
förfarande finns i 3 §§ lagenäven 1959:551 beräkninga-e om av
pensionsgrundande inkomst enligt lagen 1962:381 allmänom
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försäkring. Inom för det särskilda förfarandet vid uttagramen av
avgifter gäller i övrigt de bestämmelser i skattebetalningslagen som
tillämpas allmän pensionsavgift eller egenavgifternär skall betalas på
inkomst skall till statlig inkomstskatt.taxerassom

Gemensamt för de särskilda bestämmelserna de skall tillämpasär att
endast allmän pensionsavgift ellernär egenavgifter skall fråntas ut en
sådan avgiftsskyldig har avgiftspliktig inkomst inteperson som som
skall till statlig inkomstskatt. Arbetsgivaravgifter omfattastaxeras
således inte det särskilda förfarandet. Till inkomster inte skallav som

till statlig inkomstskatt hör dels inkomster beskattas enligttaxeras som
ellerSINK LSI, dels inkomster inte alls skall beskattas här isom

Avgiftspliktigalandet. inkomster skall beskattas enligt KLsom
omfattas däremot inte det särskilda förfarandet, eftersom dessaav
inkomster alltid också skall till statlig inkomstskatt.taxeras

Om har avgiftspliktiga inkomster endast delen person varav en
skall till statlig inkomstskatt, skall avgift på dessa inkomstertaxeras

enligt det ordinarie förfarandet, medan avgifter på övrigatas ut
avgiftspliktiga inkomster skall inom för det särskilda för-tas ut ramen

avgiftsskyldigfarandet. En kan således omfattas både detperson av
ordinarie och det särskilda förfarandet för avgifter. Däremotuttag av

viss avgiftspliktigkan inkomst omfattas endast förfarande.etten av
Den avgiftspliktiga inkomstens beskattningsstatus avgörande förär

förfarandevilket för avgifter skall tillämpas in-uttag av som
komsten.

2kap.3a§

Genom denna paragraf, införs bestämmelserär vilkensom ny, om
myndighet behörig fatta beslutär avgifter i fallatt uttagsom om av

1 kap. 1 § andra stycket, dvs. vilken myndighet ärsom avses som
behörig handlägga ärende enligt det i kapitel 16 beskrivnaatt ett

förfarandetsärskilda för avgifter i vissa internationella fall.uttag av
Är i enskilt fall inte någon skattemyndighet behörig enligt dennaett
bestämmelse, frågan behörighet enligtprövas övriga bestämmelserom
i 2 kap. denna lag.

Såvitt gäller avgiftsskyldiga skattskyldiga enligtärpersoner som
SINK eller LSI skall enligt första stycket beslut avgifter fattasom av
beskattningsmyndigheten. Vilken skattemyndighet beskattnings-ärsom
myndighet i 8 § respektiveSINK § LSI.10 När beskattnings-anges en
myndighet fattar beslut särskild inkomstskatt enligt nämnda lagar,om
bör den samtidigt ställning till avgifter skall enligt detta tas utom

förfarandet.särskilda Om avgifter skall avgiftsärendetbörtas ut,
handläggas tillsammans med beskattningsärendet.
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Bestämmelserna i andra stycket sikte på det fallettar att en person
sådanahar enbart avgiftspliktiga inkomster i kap.1 l §som avses

andra stycket, dvs. det förekommer i det enskilda fallet enbart
avgiftspliktiga inkomster inte skall beskattas alls. sådantI fallsom
skall beslut allmän pensionsavgift och egenavgifter fattas denom av
skattemyndighet fattar beslut rörande den betalar utsom som
ersättning för arbete till den avgiftsskyldige, dvs. den myndighet som

behörig fatta beslut denär avgiftsskyldiges arbetsgivare.röratt som
Har i kap.l 1 § andra stycket både ickeen person som avses

skattepliktiga avgiftspliktiga inkomster och avgiftspliktigamen
inkomster skall till statlig inkomstskatt, skall besluttaxerassom om
avgifter enligt det särskilda förfarandet för avgifter i vissauttag av
internationella fall fattas skattemyndighet beslutarav samma som om
slutlig skatt enligt den årliga taxeringen. Vilken myndighet ärsom
behörig fatta beslut i sådant fall således enligt övrigaavgörsatt ett
bestämmelser i 2 kap. denna lag.

Saknas behörig myndighet, vilket kan bli fallet beträffande en
avgiftsskyldig inte har någon arbetsgivare, gäller enligt 2 kap. §lsom
fjärde stycke andra meningen beslut fattas Skattemyndigheten iatt av
Stockholms län.

4 kap. §l

enligtMed skatt 1 kap. 4 § i SBL avgift. Preliminär skattävenavses
skall enligt nuvarande bestämmelser betalas med belopp så närasom

möjligt kan den slutliga skatt skall beräknasantas motsvarasom som
på årligagrundval den inkomsttaxeringen. I slutlig skatt ingår bl.a.av
allmän pensionsavgift och egenavgifter kap.11 10 §. innebärDetta

begreppet preliminär skatt i skattebetalningslagens meningatt avser
inte preliminärenbart inkomstskatt vissa avgifter. Någonävenutan

därförändring behövs inte.
Preliminär skatt skall betalas med belopp såsagtssom nyss som

möjligt kan den slutliga skatten enligt dennära antas motsvarasom
årliga taxeringen året efter inkomståret. Beträffande de avgifter som
kommer enligt det särskilda förfarandet kommer någon årligatt tas ut

äsättas.taxering inte Däremot skall underlaget för allmän pensions-att
avgift skall betalas på inkomster inte skall till statligtaxerassom som
inkomstskatt istället bestämmas med ledning den inkomstberäkningav

för beslut pensionsgrundande inkomst enligt LBP. Igörssom om
stycket införs därförandra kompletterande bestämmelse. fallI deen

preliminär skatt täcka preliminära avgifter i fallattavser som avses
i § andra1 kap. 1 stycket, skall den preliminära skatten dvs.
egentligen den preliminära avgiften betalas med belopp så närasom

möjligt kan vad skall betalas enligt beslutantas motsvara somsom om
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slutlig skatt, vari enligt kap. 9 förstall § stycket inbegrips slutlig
avgift.

5kap.4§

Bestämmelserna i första stycket 2 skatteavdrag inte skallatt görasom
från ersättning utbetalas till fysiska inte bosattaärsom personer som
i Sverige begränsas på så förutsättningsätt för underlåtaatt atten
skatteavdrag skall inkomsttagaren inte skall betala allmänattvara

Ändringenpensionsavgift. föranledd allmän pensionsavgiftär iattav
vissa fall skall betalas skatteavdrag inom för detgenom ramen
särskilda förfarandet för allmän pensionsavgift i vissauttag av
internationella fall.

6kap.4a§

Genom denna paragraf, införs särskilda bestämmelserärsom ny, om
beräkning F-skatt i de fall egenavgifter och allmän pensionsavgiftav
skall inom för det särskilda förfarandet föruttas uttagramen av
sådana avgifter i vissa internationella fall. Genom hänvisningen till
4 kap. § andra stycket framgår fråga1 betala preliminäräratt attom
skatt i fall i kap. § andra1 1 stycket. innebärDetta attsom avses
preliminär skatt skall betalas på inkomst inte skall tilltaxerassom
statlig inkomstskatt och den preliminära skatten skall beräknas påatt
sådant den kan vadsätt skall betalas iatt antas motsvara som
egenavgifter och allmän pensionsavgift.

egenavgifter ochNär allmän pensionsavgift skall ske enligtuttag av
särskilda förfarandetdet och därvid betalas F-skatt, skall dennasom

inte beräknas enligt bestämmelserna i 6 kap. 1-4 §§. Beräkning F-av
skatt skall således i detta fall inte ske sig enligt schablon ellervare
enligt preliminär taxering. Till skillnad från nämnda beräknings-

skall F-skattenmetoder beräknas med ledning preliminärav en
avgiftsdeklaration, skall lämnas den avgiftsskyldige se 10 kap.som av
8 §§, och andra tillgängliga handlingar. Normalt det i förstaära-e
hand preliminäraden avgiftsdeklarationen skall läggas till grundsom
för denberäkning F-skatt skall debiteras den avgiftsskyldige.av som

tillgängligaAndra uppgifter, från företagen revision, fårt.ex.
naturligtvis också beaktas.

Beräkningen F-skatt kommer i dessa fall ske på motsvarandeattav
vid preliminär taxering, vilket innebär bl.a. be-sätt attsom en

stämmelserna i kap. 10-12 slutlig11 skatt skall tillämpas vidom
beräkning F-skatten. Enligt kap.11 10 § och 2 innefattar1av
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begreppet slutlig skatt bl.a allmänäven pensionsavgift och egenav-
gifter.

övrigt skall bl.a.I bestämmelserna i 6 kap. 5 och 6 tillämpas
vid beräkning F-skatt inom föräven det särskilda förfarandetav ramen

för avgifter i vissa internationella fall.uttag av

8kap.5§

I andra stycket införs bestämmelse särskild skattetabell fören om
i vilkasådana fall skatteavdrag enligt denna lag skall enbart förgöras

täcka allmän pensionsavgift. Ifrågavarande tabell skall tillämpas vidatt
beräkning skatteavdrag skall i fall igöras 4 kap.av som som avses

§ andra stycket. Tabellenl således tillämplig skatteavdragär skallom
förinom det i kapitel 16 beskrivnagöras särskilda förfarandetramen

för bl.a. allmän pensionsavgift i vissa internationella fall.uttag av
För beskattas enligt SINK eller LSI skall utöverpersoner som

avdrag enligt denna tabell från den såväl avgiftspliktiga skatteplik-som
tiga inkomsten samtidigt sedvanligt avdrag enligt vadgöras som
tillämpas vid sådan beskattning.

Tabellen skall utformas på det den skatteavdragetssättet att anger
storlek för olika inkomstbelopp, beräknats för månad ellersom en

Vidarekortare tid. skall tabellen grundas på inkomsten oför-äratt
ändrad under inkomståret. Detta innebär skatteavdraget normaltatt
kommer fördelas hela inkomstperioden årsinkomstenävenatt om
kommer överstiga det s.k. inkomsttaket för allmän pensionsavgiftatt
enligt 3 § tredje stycket APL.

8kap.9a§

paragrafGenom denna införs förtydligande bestämmelsernaett attom
i 8 kap. 8 § skatteavdrag enligt bestämd frånprocentsatsom en
ersättning för arbete inte skall tillämpas på inkomster omfattassom av

förfarandetdet särskilda för avgifter i vissa internationellauttag av
fall. Bestämmelserna i 8 kap. 8 § inte tillämpliga vid sådantär
skatteavdrag skall täcka sådan allmän pensionsavgift skall tassom som

på inkomst inte skall till statlig inkomstskatt.ut taxerassom
Vidare förtydligas inte heller bestämmelserna i 8 kap. 9 § skallatt

tillämpas på inkomster omfattas det särskilda förfarandet.som av
Enligt dessa bestämmelser skall skatteavdrag från pension och sjuk-
penning enligt bestämd hargöras procentsats, mottagarenm.m. en om
F-skattsedel. Med hänsyn till de bestämmelserna omfattar bl.a.att
vissa ersättningar skall likställs med ersättning för arbetesom
förtydligas 8 kap. 9 § inte tillämplig vid allmänäratt uttag av
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pensionsavgift på inkomst inte skall till statlig inkomst-taxerassom
skatt.

§8 kap. ll

Bestämmelserna i andra stycket kompletteras med beräkningatt av
skatteavdrag enligt särskild beräkningsgrund skall ske med ledning av
uppgifter i preliminär avgiftsdeklaration och preliminär in-även
kornstuppgift. Särskild beräkningsgrund kan bli aktuell tillämpaatt

skatteavdrag skall förbl.a. allmän pensionsavgift i fallnär göras som
kap. § andrai 1 l stycket, den avgiftsskyldige fåravses om av-

giftspliktiga inkomster från flera arbetsgivare samtidigt och in-
bedömskomsterna komma överskrida det inkomsttakets.k. enligtatt

3 § tredje stycket APL. Särskild beräkningsgrund kan komma i fråga
det särskilda förfarandet ocksåinom den avgiftsskyldige yrkarom

avdrag för kostnader i arbetet.
särskild beräkning kan iBegäran preliminär avgifts-görasom en

enligt 10 kap. 8 b § andra stycket.deklaration

8kap.20§

paragraf finnsl denna bestämmelser i vilken utsträckningom
skall påskatteavdrag beräknas kostnadsersättning änannatsom avser

levnadskostnader vid tjänsteresa.ökade Skatteavdrag skall enligt
nuvarande bestämmelser på ifrågavarande ersättning i mändengöras
de kostnader den täcka inte får dras vid inkomsttagarensattavser av
inkornsttaxering.

Bestämmelserna kompletteras så motsvarande skall gällasätt att
också sådan i l kap. § andra stycket inte1när en person som avses
får avdrag vid beräkning pensionsgrundande inkomst i vissagöra av
fall enligt 3 § LBP. Fastställelse slutlig skatt allmänutgörandec av
pensionsavgift inkomst vilken inte till statlig in-tas ut taxerassom
komstskatt skall nämligen ske på grundval den inkomstberäkningav

frågai pensionsgrundande inkomst se kap. 9 § dennagörs 11omsom
Frågan kostnadsavdraglag. kommer i dessa fall iprövasattom

tillanslutningen beräkning pensionsgrundande inkomster, eftersomav
ifrågavarande inkomster förinte föremål någon inkornsttaxering.är
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8 kap. 22 §

Vid beräkning skatteavdrag får enligt bestämmelserna i förstaav
stycket avräkning för andra kostnader igöras arbetet iän som avses
21 § under förutsättning bl.a. arbetstagaren fysiskäratt en person som
får dra kostnader vid inkomsttaxeringen.av

Bestämmelsen kompletteras på så nämnda förutsättning försätt att
reducering skatteavdraget skall tillämpas på motsvarande vidsättav

allmän pensionsavgift skall betalas på inkomstuttag inteav som som
till statlig inkomstskatt. Kompletteringen liksomtaxeras den itar,

20 sikte på förhållandetdet sådan preliminär allmän pensionsav-att
gift enligt det i kapitel 16 beskrivna särskilda förfarandettas utsom
vanligen kommer betalas skatteavdrag. dessa fallI kommeratt genom
avgiftsunderlaget emellertid inte fastställas vid den årliga taxering-att

inkomsttaxeringen enligt kap.4 2 § taxeringslagen. Beräkningenen
den slutliga avgiften kommer i stället på grundval dengörasattav av

inkomstberäkning i fråga pensionsgrundandegörs inkomst.som om
I andra stycket konsekvensändringgörs med anledning atten av

SAL föreslås NSAL. innebärDetta emellertid inte någonersatt av
materiell ändring rörande den fråga regleras i andra stycket.som

9kap.l§

Bestämmelserna i denna paragraf ändras så arbetsgivaravgifteratt
framdeles skall beräknas efter de och på det underlagprocentsatser

i 2 kap. NSAL i stället SAL. Beträffande innehållet isom anges
bestämmelserna och avgiftsunderlag hänvisas tillprocentsatserom
författningskommentaren till NSAL.

9kap.3§

Vid beräkning arbetsgivaravgifter får arbetsgivare avdraggöraav en
för kostnader i 2 kap. 4 § första stycket 6 SAL, dvs.som avses
kostnader för ersättning till den del denna kostnadermotsvarar
arbetstagaren haft täcka med ersättningen. Hänvisningen till SALatt

med motsvarande hänvisning till 2 kap.ersätts 12 § 5 NSAL.
Beträffande begreppet beskattningsår kan följande Enligtnämnas.
kap. 6 § med beskattningsårl i fråga skatt inteavses om som avses

i KL, SIL eller mervärdesskattelagen kalenderåret för vilket skatten
skall betalas. Vidare föreskrivs i kap.1 4 § SBL vad i dennaatt som
lag skatt gäller avgift. Bestämmelserna idensägs även aktuellaom nu
paragrafen äldre bestämmelser i 6 § lagen 1984:668motsvarar om
uppbörd socialavgifter från arbetsgivare. dessaI äldre bestämmelserav
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utgiftsåret,användes begreppet varmed avsågs kalenderårdet för
vilket arbetsgivaravgifter skall betalas. Med beskattningsår iavses
detta sammanhang således inte det år för vilken arbetstagaren beskattas
3 § KL det kalenderår för vilket arbetsgivaren skall betalautan
arbetsgivaravgifter.

8 a-f §§10 kap.

paragrafer,Genom dessa införs bestämmelserärsom nya, om
lärr1naskyldighet preliminär avgiftsdeklaration eller preliminäratt

inkomstuppgift inom för det i kapitel 16 beskrivna särskildaramen
förfarandet för allmän pensionsavgift eller egenavgifter i vissauttag av
internationella fall. Bestämmelser slutlig avgiftsdeklaration införsom
i 3 och b §§ LBP. Deklarationsförfarandet har beskrivits i avsnitta
16.8.4.

Enligt § skall sådan8 i 1 kap. § andra1a en person som avses
stycket denna lag anmaning lämna preliminär avgiftsdeklaration.utan

hänvisningen till kap.Genom l 1 § andra stycket framgår att
skyldighet lämna preliminär avgiftsdeklaration kan bli aktuelltatt
endast för den har inkomster vilka inte skall till statligtaxerassom
inkomstskatt väl läggas till förgrund allmän pensionsav-uttagmen av
gift. Motsvarande gäller också i de fall egenavgifter skall betalas på
sådana inkomster.

innebär preliminär avgiftsdeklarationDetta skall lämnasatt om en
inkomsttagare har avgiftspliktiga inkomster inte skall inkomstbe-som
skattas i Sverige eller skall beskattas enligt SINK eller LSI.som
Deklarationsskyldighet bestämmelseenligt denna kan uppkomma även
för den har avgiftspliktiga inkomster, del skall taxerassom varav en
till statlig inkomstskatt. Detta kan bli fallet för s.k. gränsgångaret.ex.

har arbete både i Sverige och nordiskt land.ett annatsom
frånUndantag deklarationsskyldigheten enligt 8 § gäller föra en

inkomsttagare har inkomst anställning, hans arbetsgivaresom av om
skyldig skatteavdrag för sina anställda. Som framgårär göraatt av

f skall fall i10 kap. 8 § i sådant stället arbetsgivaren lämna en
preliminär inkomstuppgift med motsvarande uppgifter isom en
preliminär avgiftsdeklaration.

Enligt 6 kap. preliminär4 § skall skatt skall motsvaraa som
avgifter skall enligt det särskilda förfarandet betalastas utsom genom
skatteavdrag eller enligt särskild debitering. Vid beslut enligt kap.11
8 b § avgifter skall enligt det särskilda förfarandet skallatt tas ut
Skattemyndigheten bestämma de preliminära avgifterna skallom
betalas skatteavdrag A-skatt eller enligt särskild debitering F-genom
skatt eller särskild A-skatt.



SOU 1998:67 Författningskommentar 403

Bestämmelser skyldig skatteavdragär göra finnsattom vem som
i kap.5 SBL. Enligt 10 kap. 12 får§ Skattemyndigheten gå med på

arbetsgivare bosatt utomlands elleräratt utländskären som en
juridisk saknar fast driftställe här i landet redovisarperson som
arbetsgivaravgifter eller vid tidpunktsättannat änannan som anges
i nämnda kapitel. författningskommentarenI till den bestämmelsen

1996/97:prop. 100 568 uttalas några motsvarande bestämmel-atts.
inte ñms i fråga skatteavdrag skall enligt SBLgöras ochser om som
det beror här aktuella arbetsgivare inte skyldigaatt att är göraatt

sådant avdrag.
anfördaDet innebär skyldighet lämna preliminär avgifts-att att

deklaration inte föreligger för avgiftsskyldig avgiftspliktigaen vars
inkomst inte skall inkomstbeskattas i Sverige, inkomsten utbetalasom

arbetsgivare inte i 10 kap. 12 dvs. utbetalning görsav en som avses
arbetsgivare skyldigär skatteavdrag förgöra sinaattav en som

anställda.
Bestämmelser skall skatteavdrag förgöra betalningsom vem av

särskild inkomstskatt enligt SINK finns i 9 § SINK. Ansvarig för
betalning den skatten den enligt 9 § harär skatteav-göraattav som

Ärdrag. denne hemmahörande i utlandet enligt 4 § densvarar
skattskyldige själv för betalningen. Med hemmahörande utlandeti

i SINK: fysisk denne inte bosatt här i landetärattavses om en person
och juridisk denne inte registerad här i riketär ochattom en person
inte heller har fast driftställe här. Vad gäller den avgiftpliktigavars
inkomst beskattas enligt SINK innebär således bestämmelserna i 8 §a
SBL skyldighet lämna preliminär avgiftsdeklaration föreliggeratt att
endast den skattskyldige/avgiftsskyldige själv skall förom svara
inbetalning skatten och avgiften.av

Beträffande särskild inkomstskatt enligt LSI finns motsvarande
bestämmelser skatteavdrag i §12 LSI. Enligt förarbetena till denom
lagen 1990/91:159prop. 39 talade övervägande skäl för i deatts.
fall då utländsk utländsk artist förarrangör etten engagerar en
framträdande i Sverige, borde den blir ansvarigarrangören vara som
för skatt dras och redovisas.att av

Som huvudregel skall den preliminära avgiftsdeklarationen lämnas
den 30 november året före inkomståret. Har skyldighetensenast att

länma deklaration inte inträtt vid den tidpunkten skall deklarationen i
stället lämnas 14 dagar efter det sådan skyldighet uppkom.senast att
I åtskilliga fall torde avgifter enligt det särskilda förfarandetuttag av
komma har tillfälligt arbete här i landet. Enatt avse personer som
vanlig situation torde bli preliminär avgiftsdeklaration skall lämnasatt

dagar efter14 det sådant förhållande uppkom medförsenast att som
någon kommer få avgiftspliktig inkomst, inte arbetsgiva-att att om en
skall länma preliminär inkomstuppgift.re
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införs preliminär8 b § bestämmelser avgifts-Genom attom ny
lämnas, förhållanden redovisatsdeklaration skall de har iom som en
ändrats på sådant det kan dendeklaration har sätt att antas att

avgiftspliktiga inkomsten kommer överstiga vad tidigareatt som
skall fråga inte obetydlig ökningredovisats. Det envara om av

lämna deklaration skall uppkomma.för skyldighetinkomsten att att ny
obetydlig ökning får bedömas med hänsyn tillinteVad utgörsom en

förhållanden. Som riktlinje för bedömningen böravgiftsskyldigesden
medökning inkomsten 30 eller medförgälla procentatt meren av

deklaration.lämnaskyldighet att ny
får preliminär avgiftsdeklaration lämnasEnligt b § andra stycket8

skyldig sådan.det inte föreligger någon lämna Enäven attom
avgiftsskyldig kan ha anledning lämna preliminär avgifts-att en

vill skatteavdrag skall efter särskilddeklaration, han görasattom
beräkningsgrund. bli fallet han yrkar avdrag förDetta kan om

i eller har inkomst från arbetsgivarekostnader arbetet än enmer som
pensionsavgift.skatteavdrag för allmängör

frivilligt lämna slutlig avgiftsdeklaration.Normalt skall det attvara
slutlig avgiftsdeklaration kan emellertidSkyldighet lämnaatt upp-

uppkommit skyldighetfallet det harkomma enligt 8 Detta ärc om
preliminär avgiftsdeklaration och sådan inte kan lämnaslämnaatt en

avgiftsskyldignovember inkomståret. Omden 30senast personen
medför han blir avgiftsskyldig underpåbörjar arbete att sentett som

avgifterbesluta preliminära underär, saknas det möjlighet attett om
och slutligasådant fall skall slutlig deklaration lärrmasinkomståret. I

inkomståret. gäller preliminäravgifter betalas året efter Samma om
inkomstuppgift lärrmas inom sagda tid.inte kan

deklarationsskyldighet föreligger enligt 8 eller b §Oavsett aom
lämna preliminär avgiftsdeklaration,enligt 8 d §skall omen person

förelagt honom så. Sådant föreläggandeSkattemyndigheten har göraatt
arbetsgivare under-aktuellt bl.a. det framkommerkan bli attom en

inkomstuppgift enligt 8 flåter lämna preliminäratt
preliminäruppgifter skall lämnas iBestämmelser vilka som enom

framgår 8 f § skallavgiftsdeklaration finns i 8 Som enave
uppgifter skallinkomstuppgift innehålla motsvarandepreliminär som

preliminär avgiftsdeklaration.redovisas i en
den avgiftsskyldigesPreliminär inkomstuppgift skall lämnas av

skyldig för sina anställda skatteav-arbetsgivare, denne göraär attom
förfarandet skall huvudregel lärrmasEnligt det särskildadrag. som

inkomstuppgift.preliminär avgiftsdeklaration eller preliminärantingen
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27 §§10 kap. 25 och

Bestämmelserna kompletteras på det preliminärasätt ävenatt
avgiftsdeklarationer preliminäraoch inkomstuppgifter skall lämnas

fastställda formulär.enligt Vidare utvidgas möjligheterna föreläggaatt
enligt § till omfatta preliminär27 avgiftsdeklaration ochävenatt
preliminär inkomstuppgift. Med uppgiftsskyldig den äravses som
deklarationsskyldig eller skyldig lämna preliminär inkomstuppgift.att

kap. 8a§ll

denna paragraf,som införsI bestämmelse skattemyn-är attny, en om
digheten skall meddela beslut preliminära avgifter skall i falltas utom

i 4 kap. § andra stycket.l Ett sådant beslut uttagsom avses om av
preliminära avgifter innebär myndigheten ställning tillatt tar om
avgifter i enskilt fall skall inom för det särskildaett tas ut ramen
förfarande har beskrivits i kapitel 16. Beslutet kan sägas motsvarasom
utfärdandet skattsedel på preliminär skatt för dem skallav en som
beskattas enligt KL och avgiftsskyldigaSIL. För skall beskattassom
enligt eller LSI bör beslut enligtSINK denna paragraf meddelas
samtidigt med Skattemyndigheten beslutar beskattning enligtatt om

eller LSI.SINK

11kap.8b§

paragrafdenna finns bestämmelser vilkaI uppgifter skallom som
finnas i beslut preliminära avgifter skall betalas enligt detett attom
särskilda förfarandet. sådant beslut skallI vilka slags avgifterett anges

skall betalas, dvs. allmän pensionsavgift och i vissa fall ävensom
egenavgifter. Om egenavgifter skall betalas, skall dessutom anges

delavgiftervilka omfattas beslutet jfr kap.3 13 § NSAL.som av
Vidare skall i beslutet den beräknade avgiftspliktiga inkomstanges

ligger till grund för beslutet. I de fall avgifter skall betalas eftersom
debitering Skattemyndigheten skall nämligen den avgiftsskyldigeav
känna till den uppskattade avgiftspliktiga inkomst skattemyndig-som
heten har utgått från, eftersom han enligt 10 kap. 8 b § skyldigär att

preliminärlämna avgiftsdeklaration inkomsterna såändras attomny
de kommer överstiga de beräknade intemed obetydligt belopp.att ett
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11 kap. 8c§

Enligt bestämmelserna i denna paragraf skall beslut preliminäraett om
avgifter enligt det särskild förfarandet skickas såväl till den av-
giftsskyldige till den skall skatteavdrag.göra I sambandsom som
därmed skall den avgiftsskyldige erhålla skriftlig upplysning om
bestämmelserna lämna slutlig avgiftsdeklaration. Av underrättelsenatt
skall framgå skyldighet lämnanär sådan deklaration kanatt upp-
komma. Vidare skall det finns möjlighet frivilligt lämnaatt attanges
slutlig avgiftsdeklaration.

Dessutom skall såväl den avgiftsskyldige den skall görasom som
skatteavdrag erinras bestämmelserna preliminär avgifts-om om
deklaration och preliminär inkomstuppgift. Bl.a. skall de underrättas

skyldigheten vid ändrade förhållanden lämna preliminärattom ny
avgiftsdeklaration respektive preliminär inkomstuppgift.ny

upplysningarnaAv skall också framgå de preliminära avgifteratt
efter inkomstårets slut skall tillgodoräknas den avgiftsskyldige kansom

komma slutliga, inte slutlig avgiftsdeklarationatt anses som om
länmas.

11 kap. 9 §

I denna paragraf finns bestämmelser beskattningsbeslut rörandeom
slutlig skatt. Skattemyndigheten fattar varje år beslut skattensom
storlek enligt den årliga taxeringen. Som framgår kap.11 10 §av
ingår i begreppet slutlig skatt allmän pensionsavgift ochäven
egenavgifter.

Bestämmelserna i förevarande paragraf har kompletterats på så sätt
sådant beslut skall fattas också beträffande storleken de avgifteratt av

skall enligt det särskilda förfarandet. Frågatas ut ärsom att ta utom
avgifter skall beräknas på inkomster inte skall tilltaxerassom som
statlig inkomstskatt, vilket innebär inkomsterna inte omfattasatt av
den årliga taxeringen.

stället skallI avgifternas storlek fastställas med ledning denav
inkomstberäkning frågai pensionsgrundandegörs inkomst försom om
den avgiftsskyldige. inkomstberäkning,Denna omfattar densom av-
giftsskyldiges försäkringsgrundande årsinkomst, således underlagutgör
för avgiftsberäkningen. Något basbeloppsavdrag enligt 11 kap. §5

skall inteAFL avgiftsunderlagetgöras fastställs.när
Särskilda bestämmelser beräkning PGI i vissa fall ochom av

underlaget för sådan beräkning införs i 3 §§ LBP.a-e
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ll kap. 10 och 12 §§

Ändringarna i dessa paragrafer bl.a. föranledda SAL föreslåsär attav
NSAL.ersatt av

Vidare kompletteras bestämmelserna i 12 § på så2 allmänsätt att
pensionsavgift i vissa fall skall debiteras grundval uppgifterav om
försäkringsförhållanden lämnas försäkringskassan. Så skall skesom av
vid bestämmande slutlig skatt avgift, avgiften skall betalasav om av
någon har avgiftspliktig inkomst inte skall till statligtaxerassom som

såledesinkomst. Detta gäller bara allmän pensionsavgift skallnär tas
ienligt det kapitel 16 beskrivna särskilda förfarandet. Jfr. ävenut

kap. § och kap. 84 1 11 a

Övriga20.12 lagförslag förslagen under 2-3,
6-10, 16-18, 20 22samt

dessa författningar har ändringar gjortsI endast på det hän-sättet att
tillvisningar SAL genomgående har med hänvisningar tillersatts

Några andra sakliga ändringar sådanaNSAL. direkt följerän som av
skillnader finns mellan SAL och NSAL inte avsedda.ärsom
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Paragrafregister till den förslagna socialavgifts-
lagen

kap. Inledande bestämmelserl

tillämpningsområde§ Lagens1
två avgiftsslagenDe

Definitioner
Utländska företeelser

lagarTillämpning enligt andra
avgiftslagstiftningHänvisning till annan

avgifter enligt lagNedsättning av arman
tillämpningsområdeInternationella undantag från lagens

Arbetsgivaravgifter2 kap.
Avgiftsskyldigheten

avgiftsskyldighet vid i SverigeHuvudregeln arbete§1 om
Vissa undantag

avgiftsskyldighet vid arbete utomlandsHuvudregelnN § om
undantagVissa

stipendierAvgiftsskyldighet för vissa3 § m.m.
Avgiftsskyldighet för kundrabatter§4
Definition ersättning för arbete5 § av

förmånerSociala ersättning6 § m.m. som

Avgifterna

§ Avgifterna och7 procentsatserna
för vissa internationella fall8 § Undantag

tilläggspensionsavgift för konstnärsbidrag9 § Endast
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Avgiftsunderlaget

10 § Huvudregeln
11 § Inkomst från fâmansföretag
12 § Undantag för vissa ersättningar
13 § Undantag för vissa social förmåner m.m.

Beräkning avgifterav

14 § Fortlöpande beräkning

Särskilt avdrag vid avgiftsberäkning

§15 "Stimulansavdrag" från avgifterna
16 § "Stimulansavdrag" inom koncerner
17 § "Stimulansavdrag" vid årlig redovisning

Fördelning redovisade avgifterav

18 § Fördelningen mellan avgiftsändamålen
Fördelning återbetalade beloppav
Bemyndigande föreskrifterom

3 kap. Egenavgifter
Avgiftsskyldigheten

1 § Huvudregeln avgiftsskyldighet vid arbete i Sverigeom
Uppgift innehav F-skattsedelom av
Avgiftsskyldighet för vissa mindre ersättningar
Avgiftsskyldighet för delägare i handelsbolag mil.
Avgiftsskyldighet för ersättning från utländska utbetalare
Avgiftsskyldighet för andra inkomster arbete i Sverigeav
Avgiftsskyldighet vid arbete utomlands
Avgiftsskyldighet för vissa stipendier m.m.
Vissa förmåner likställs med inkomst arbetem.m. som av
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från avgiftsskyldighetenUndantag

ålderspensioneringGenerella undantag vid9 § m.m.
vid förtidspensioneringUndantag10 §

avgiftsunderlag§ Lägsta11

Avgifterna

Avgifterna och12 § procentsatserna
fallUndantag för vissa internationella§13

sjukpenningFall med karenstid för§14

Avgiftsunderlaget

Huvudregeln§15
för inkomsterBeräkning avgiftsunderlag taxerade§16 av
förBeräkning avgiftsunderlag andra inkomster§17 av

för vissa inkomster18 § Undantag
sociala förmånerUndantag för vissa19 § m.m.

vid avgiftsberäkningenSärskilt avdrag

avgifterna"Stimulansavdrag" från20 §
i handelsbolag"Stimulansavdrag" för delägare21 §

särskilt avdragFördelning22 § av

avgifterOmföring debiteradeav

RiksförsäkringsverketTillgodoförande för§23
i förskottTillgodoförande

förskottReglering av

avgifterFördelning influtna4 kap. av

Sjukförsäkringsavgifter
Folkpensionsavgifter

Allmänna pensionsfondenTilläggspensionsavgifter och
DelpensionsfondenDelpensionsavgifter och
ArbetsskadefondenArbetsskadeavgifter och
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6 § Arbetsmarknadsavgifter
§7 Arbetarskyddsavgifter

8 § Lönegarantiavgifter
9 § Fondförvaltning

Övriga5 kap. bestämmelser

§ Befrielse1 från betalning arbetsgivaravgifterav
2 § Hänvisning till skattebetalningslagen

§3 Hänvisning till skattebrottslagen
Hänvisning till lagar förmånsrätt och betalningssäkringom

§4 Internationella överenskommelser
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gällande socialavgifterLagrumsnyckel till lag om

SAL

redovisas vilka bestämmelser i lagen 1981:691bilagadennaI om
fått motsvarighet med vissasocialavgifter SAL har om änsom en

ändringar i förslaget till socialavgiftslagmindre NSALellerstörre
bestämmelser sinvilka i NSAL harpå sätt,motsattsamt, som

imotsvarighet SAL.
motsvarighet med streck.saknar direkt markerasBestämmelser som

föreslås eller flera äldre bestämmelser blifallI vissa ersatta av enen
de äldre, det dei sak därfleraeller motsvarar men av nyanya som

de faktiskt dedirekt kan utläsasbestämmelserna inte att motsvarar
tydlighetsskäl de äldre ellerfall harsådanaäldre. l nyaav --

kursiverad hakparentesmed stil inombestämmelser angettsavsessom
streckningen.efter

paragraf uppdelningkapitel, och stycke harangivandeFörutom av
på så relevantaändamålsenligt skettdet sätt ävennär attansetts

meningarmeningar och delarpunkter eller angetts.av

Förslaget till s0cialavgifrsla21981:691Lagen om
socialavgifzer

1 kap.
lkap.l§lst.1§1st.
1kap.4§l§2st.
lkap.6§1§3st.1men.

§3 2l st. men. --

§21 kap. 1 12 § 11 st.st. men.men.
och 2kap. 1 §1 kap 2 § 2 ledled.2 12 § l st. men. --

kap. led och 3 kap. 1-1 2 § 42 led.22 § l st. men. --
§§5

3kap.8§12§1st.3men.
2kap.1§0ch3§J2§2st.1men. --

--2kap.5§20ch42§2st.2men.
2kap.4§2§2st.3men.
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2 kap. 7§
2 kap. 9§

2 kap. 10 § närmare i 5 §

4§1st. 2 kap. 12§1
4§1 2 kap. 12§2
4§1st. 2 kap. l2§3
4§1st.
4§1st. 2 kap. 12§4
4§1st. 2 kap. 12§5
4§1st.
4§1st.
4§1st. 2 kap .12§9
4§1st.1O 2 kap .12§8
4§1st.11 kap.2 1 §2st. 0ch2§2st.
4§1st.12 2 kap. 12§10
4§1st.13 2 kap. 12§11
4§1st.l4 2 kap. 12§12
4§1st.15
4§1st.16 2 kap. 12§13
4§1st. 17-18 2 kap. 12§14
4§1st.19 2 kap. 13§
4§2st. 2 kap. 12§5
4§3st. 2 kap. 12§14
4§4st. 2 kap. 11§

5§
5a§1st. 2 kap.
5a§2st. 2 kap. 16 §
5a§3st. 2 kap.

6§ 2 kap.

3 kap.
1 § 3 kap. 12§

2§ kap.3 14§

3§1st. 3 kap. 9§1
3§2st.1men.



SOU 1998:67 Bilaga 2 415

3§2st.2men.11ed. 3 kap. 10§
2led. kap.3 §2st.2men. 3 9§2

kap.3§3st.1men. 3 9§3
3 kap. 9§23§3st.2men.
3 kap.3§4st. 11§

kap.3 15§4§

3 kap. 18§§st.15§1st.
3 kap. 19§15§2st.
3 kap. 16§5§3st.

kap. 20§5a§1st. 3
kap.5a§2st. 3 21§

3 kap. 22§5a§3st.

3 kap. 23§6§

4kap.
.1§1§1

.2§2§

.3§3§

.4§4§

5§

.5§6§

.6§7§

.7§8§

9§

.8§10§

11§

.9§12§
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5 kap.
§1 5kap.1§

2 §

3 § 5kap.2§

§4 5kap.4§

5 § 5kap.3§
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Förslaget till socialavgiftslag lagen 1981:691 socialavgiñerom

1 kap.
§1 1 1 kap. 1 § 1st. st.

1§2st.1men. 1 kap. 2 § l 1st. men.
§21 2men.st.

2§ Jfr kap.1 2

3§

4§ kap.1 1 §2st.

5§

6§ kap. §31 1 1st. men.

Jfr7§ 5 kap. 4 §

2kap.
1§ 1 kap. 2 § 2I st. samtmen.--
2 I men.st.

2§ kap.1 2 § J 2 2st. samtmen.--
I och Jfr 5 kap. 4 §st men.

1 kap. 2 §2 1st. men.
kap.1 2 § 2 men.1st.--

1 kap. 2 §2 3st. men.

kap.1 2 § och 22 Ist. men.--
2 kap. 3 § 11 mensamt st.

kap. 2 §1 2 2 2 och 2st. men.
kap. 3 § J 4 menst.

kap.2 3 § J 3 men.st.--
2 kap. 3 § 2 och 3 st.--

2kap. 1 § 1st.

Jfr 5 kap. 4 §--
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9 § 2kap. §21 st.

10§ 2 kap. 3 §

11§ 2kap. 4 §4 st.

12§1 2kap.4§1st.1
12§2 2kap.4§1st.2
12§3 2kap.4§1st.3
l2§4 2kap.4§1st.5
12§5 2kap.4§1st.6 2samt st.
12§6
12§7
12§8 2 kap. 4 § 1 10st.
12§9 2kap.4§1st.9
12§1O 2 kap. 4 § 1 12st.
12§1l 2 kap. 4 § 1 13st.
12§12 2 kap. 4 § 1 14st.
12§13 2 kap. 4 § 1 16st.
12§14 kap.2 4 § 1 och17 18 3st. samt

St.

13§ 2kap. 4 § 191 st.

14§

15§ 2kap.5a§1st.

16§ 2kap.5a§2st.

17§ 2kap.5a§3st.

18§ 2kap. 6§

3 kap.
§§1-5 1 kap. 2 § 1 2 men.st.--

6§ kap.1 2 § 1 jfr2 ochst. men--
kap.5 4 §

7§ kap.1 2 § 1 2 men.st.--

8§1 kap. 2 §1 1 3 och kap.3st. men.
4 § 21 st. men.
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8§2-3

3 kap. 3 § 1 st.
3 kap. 3 § 2 2st. samtmen.
3 2st. men.
3 kap. 3 1 och 2 1st. st.men.

men.

10§ 3 kap. 3 §2 2st. men.

1l§ 3 kap. 3 §4 st.

12§ 3 kap. 1 §

13§ Jfr kap.5 4 §--

14§ 3 kap. 2 §

15§ 3 kap. §4

16§ 3 kap. §5 3 st.

17§

18§1st.1 3 kap. 5 § 1 st.
18§1st.2 3 kap. 4§2 st.
18§2st.

19§1 3 kap. 5 § 2st.
19§2

20§ 3kap.5a§1st.

21§ 3kap.5a§2st.

22§ 3kap.5a§3st.

23§ 3kap.6§
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4kap-
4kap-1§1§

2§ 4kap.2§

3§ 4kap.3§

4§ 4kap.4§

5§ 4kap.6§

6§ 4kap.7§

7§ 4kap.8§

4kap.lO§8§

9§ 4kap.12§

5kap.
1§ 5kap.1§

2§ 5kap.3§

3§ 5kap.5§

4§ 51çap.4§

BUo%
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