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statsrådetTill Maj-Inger Klingvall

Genom beslut den december18 1997 bemyndigade regeringen stats-
rådet Maj-Inger Klingvall särskild utredare med uppdragatt utse atten
lämna förslag till konstruktion övergångsvis garantipension för deav
ålderspensionärer inte kommer omfattas regelsystemet förattsom av

ålderspensioneringen;garantipension inom den reformerade Utred-
ningen S 1997:24 utformningen garantipension ålderspen-förom av

årsionärer födda 1937 eller tidigare. Med stöd regeringens bemyn-av
digande förordnades den 9 februari 1998 f.d. kanslichefen Siv Helmer
till särskild utredare.

26 februariDen 1998 förordnades sakkunniga i utredningensom
dåvarande departementssekreteraren i Socialdepartementet, numera av-
delningsdirektören Gudrun Ehnsson, Riksförsäkringsverket, hovrätts-

kanslirådet Marianne Jenryd, Socialdepartementet,assessom, numera
kammarrättsassessom dåvarandeUlf Rehnberg, Finansdepartementet,
kanslirådet departementsrådet Urban Hansson-Brusewitz,numera
Finansdepartementet departementssekreteraren Sonnegård,och Joakim
Statsrådsberedningen. Genom beslut den 26 augusti 1998 entledigades
Urban Hansson-Brusewitz.

Som förordnades byråchefenden 26 februari 1998 f.d.experter
Einar Edvardsson, Pensionäremas Riksorganisation, fil.mag. Maj

SverigesSparrman, Pensionärsförbund, departementssekreteraren Bo
Socialdepartementet, byrådirektörenTorpare, Beryl Lindroth, Riksför-

säkringsverket, avdelningsdirektören Leif Larsson, Riksskatteverket
och avdelningsdirektören Ingemar Riksförsäkringsverket.Svensson,

Som sekreterare förordnades den 19 1998 hovrättsassessommars
Kristina Andersson ekonomenoch Eeva Seppälä.
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Ö-garpsutredningen, får här-antagitUtredningen, har namnetsom
Garantipension ochSOU 1999:17,betänkandetöverlämnamed

år eller tidigare.1937föddaförbosättningstillägg personer
avslutat.med dettai ochUtredningsuppdraget är

februari 1999Stockholm i

Siv Helmer
Andersson/Kristina

SeppäläEeva
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Sammanfattning

Uppdraget

ålderspensionssystemet bestårGrundskyddet i det reformerade av en
beskattad garantipension. Garantipensionen utfyllnadspensionär en

pensionärer med de inkomstgrundadeendast till lägstautgessom
Vårt varit utifrån principerålderspensionema. uppdrag har att samma

övergångsvisgrundskydd, s.k. garantipension, för dekonstruera ett
således intefödda år eller tidigare ochpensionärer 1937är somsom

övergångsvisa garantipen-omfattas de reformerade reglerna. Denav
skall dagens grundskydd i form folkpensionen,sionen ersätta pen-av

sionstillskottet och särskilda grundavdraget för folkpensionärerdet
enligt regler gäller för löntagareSGA och skall beskattas samma som

år får enligtför födda 1938 eller sin pensionoch senare sompersoner
pensionssystemet.det reformerade

År folkpensionen.2001 avskaffas den ATP-baserade delen Denav
del tilläggspensionen. Bestämmel-kommer i stället att utges som en av

så folkpensionutformade pensionärer ATP-baserade ärär attserna vars
få ålderspensionenden bosättningsbaserade folkpensionen kanlägre än

vårt ingåri samband med ornläggningen. uppdrag före-sänkt I även att
sådanaslå åtgärder hindrar oönskade konsekvenser. Till denna delsom

vårt så ålderspensioninnefattar uppdrag de har högäven personer som
övergångsvisainte garantipensionen.de kommer omfattas denatt att av

övergångsvisPrinciperna för garantipension

våra övergångsvisaCentralt i direktiv den garantipensionen skallär att
på sådant fåberäknas i princip ingen skall lägresättett att nettopen-en

sion sedan skatten avdragen jämfört med nettopensionen i detär nuva-
rande Vi har kunnat konstatera detta uppnås den över-systemet. att om
gångsvisa garantipensionen helt ersätter

folkpensionen den saknarför ATP,som
den folkpension inte tillgodoräknas i tilläggspensionen,som



1999: 17SOUSammanfattning10

har tillrespektive pensionäromfattning rätti denpensionstillskottet
ochi dagdet

SGA.folkpensionärerförgrundavdragetsärskildadet

övergångsvisadenkonstrueratutgångspunkt harMed detta ga-som
förmånema ochnuvarandedeberäknasårantipensionen sättet attatt

vårt för-medmöjligt.så långt Detbibehållsdessatillrätten nyasom
övergångs-pensionsförmån. Dentillomvandlar SGAslag är att en

"SGA-förmån" de beloppochdennagarantipensionenvisa utgörs avav
folkpen-bosättningsbaseradepensionsberättigadesdenmotsvararsom

pensionstillskott.ochsion

övergångsvisa garantipensionendenBeräkning av

beräknasgarantipensionenövergångsvisadenVårt förslag innebär att
ochtillförbetydelsehar rätteninkomstergrundval de stor-somav
fastställsberäkningsunderlagSGA. Dettaleken görs att ettgenom

folkpension, detingåskall denunderlagetålderspensionär. Ivarjeför
tillårligenänke-ATPoch denden ATPpensionstillskott, utgessom
in-skallunderlagetregler. I ävenenligt dagenspensionsberättigadeden

tjänste-utländskochsocialförsäkringspension, svenskutländskviss
avsnitt 7.yrkesskadelivräntavisspension samt

årlighögretillräknasberäkningsunderlagetskallDärefter nyenupp
pensionshöj-pensionsberättigadefårDärigenom denbruttopension. en

övergångs-SGA. Deneller henneshansvärdetning motsvarar avsom
kvarstår inkomstrelate-debeloppdet närgarantipensionenvisa är som

och yrkes-utländsk pensionpensionsinkomstemarade samt annan
SGA föravsnitt 8.uppräknade underlagetfrån detskadelivränta dras

prisbasbeloppöverstiger 0,24beräkningsunderlag intede varspersoner
grundavdraget.vanligamed dethelt700 krnärvarande 8för ersätts

därför inteberäkningsunderlag räknasDeras upp.
garantipensionenövergångsvisapåverkas denmed SGAlikhetI en-

pensionsin-pensionsberättigades samladepå denstorlekendast av
pensionsberättigade harbetydelse denSåledes saknar detkomster. om

han ellerålderspension ellersinförtidaexempelvis gjort uttag omav
bosättningsår i Sverige.tillgodoräknas 40inte kanhon

föreslås tillövergångsvisa garantipensionenmöjligahögstaDen
förprisbasbeloppensamstående 1,915ochprisbasbelopp för2,15 enen

helt sak-pensionärnivåer förgällerålderspensionär. Dessagift somen
ATP.nar

skall beräknasgarantipensionenövergångsvisaföreslår denVi att
överstigerberäkningsunderlag inteålderspensionärerdeför alla vars
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ensamstående3,0867 prisbasbeloppprisbasbelopp för och 2,709 fören
föreslår också övergångsvisden pensionär gift. Vi tillär rättattsom

garantipension endast skall föreligga det i beräkningsunderlaget in-om
går folkpensionbelopp den skulle ha iett motsvarar utgettssom som

ålderspensionform bestämmelserna i lagen allmän försäk-av om om
ring AFL alltjämt gällde.

övergångsvisaBeräkningsunderlaget och den garantipensionen skall
årligen. beräkningsunderlag skall fastställasräknas Nytt när stor-om

på ingåttleken eller flera de belopp i beräkningsunderlagetett av som
ändras.

förmånerSamordning med andra

tjänstepension pensionsberättigad uppbär kan i detDen nuva-som en
höja andra fall tjänstepensionenrande i vissa fall SGA. I harsystemet

tillåts påverkapåverkan på tjänstepensionennegativ SGA. Om stor-
på övergångsvisa garantipensionen gällerleken den sätt somsamma

pensionsberättigad till följd samordnings-i dag, ingenattgaranteras av
ocksåfår sänkt nettopension. logisktbestämmelserna Det är atten

i skall kunna minska dentjänstepensionen likhet med dagens system
föreslår övergångs-övergångsvisa därför dengarantipensionen. Vi att

garantipensionen samordnas med tjänstepensionen. Detta skervisa ge-
ingårtjänstepensionen i beräkningsunderlaget avsnitt 7.attnom

Många ålderspensionärer sådan enligtuppbär i dag tjänstepension
samordnad med den all-kommunalt eller statligt tjänsteavtal ärsom

ålderspensionen. Bruttosamordningen innebär tjänstepensio-männa att
beräknas bruttobelopp sedan minskas med den all-ett somnen som

fårålderspensionen. pensionsberättigade mellanskillna-Denmänna ut
tjänstepension. Bruttosamordningen innebär den all-den attsom om

tjänstepensionen minskar i motsvarande grad.pensionen höjsmänna
sådan övergången övergångs-undviks samband med tillsänkning iEn

igarantipension samtliga belopp i beräkningsunderlagetvis eftersom är
gäller förprincip fastställda enligt dagens regler, och detta även

tjänstepensionen avsnitt förutsättning de berörda avtals-7. Under att
således någoninte ändrar avtalsvillkoren, kommer inte reduce-parterna

ring den bruttosamordnade pensionen ske.attav
påverkasdet nuvarande SGA förutom den allmännaI systemet av

pensionen tjänstepensionen änke-ATP och utländskaoch även av av
pensionsfönnåner Vårt ocksåbeskattas i Sverige. förslag denär attsom
övergångsvisa garantipensionen samordnas med de nämnda pensions-
förrnånema. sådantskall effekten för denDetta ske sättett att pen-
sionsberättigade blir princip avsnitti densamma i dag 7. Docksom
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bestämmelsernafrån nuvarandevårt förslag de över-avviker attgenom
helttillskall kunnagångsvis garantipension inte utges personer som

kan SGAnuvarandefolkpension. detsaknar svensk I utgessystemet
ålderspension dennautländskenbart uppbärtilläven ompersoner som

i Sverigefolkpension och beskattassvensklikställas medpension kan
avsnitt 8.

ålderspensionen medsamordnasbestämmelsernuvarandeEnligt
med 3/4ålderspensionen minskasyrkesskadelivränta att avgenom
beräknasograverad. SGAyrkesskadelivräntan. Livräntan utges

föreslår samordningenVisamordnade pensionen.dengrundval attav
beräkningen denVidavsnitt 7.alltjämt skall ske sätt avsamma

deni likhet med dagensövergångsvisa garantipensionen skall, system,
tillDärvid skall hänsynbeaktas.ålderspensionensamordnade atttas

samordnadebelopp denmedfall kan medgesSGA i vissa större änett
ingåyrkesskadelivräntandärför viss delfall skallpensionen. I dessa av

beräkningsunderlaget.i
samordningbestämmelsernabehåller nuvarandedeVi även om

innebär denDettaarbetsskadelivräntan.ålderspensionen ochmellan att
viss arbets-berättigad tilli dagålderspensionenjämte ärperson som

meduppbära livräntankommeri fortsättningenskadelivränta, ettatt
avsnitt 10.lika beloppstort

Värdesäkring

be-värdesäkradgarantipensionenövergångsvisaDen är attgenom
i prisbas-beräkningsunderlagetuppräkningstämmelserna angesavom

delvärdesäkrat till denBeräkningsunderlagetbelopp. är motsvararsom
Tilläggs-och pensionstillskottet.folkpensionen40-dels beräknadeden

följa prisut-inte, i dagensdäremotpensionen kommer attsystem,som
inkomstut-till den allmännaknutenkommervecklingen attutan vara

beräkningsunderlagetreala värdetinnebär detvecklingen. Detta att av
garantipensionen kan för-övergångsvisavärdet denoch därigenom av

åren.mellanändras
reglermed stöd dagenspensionärVåra förslag innebär att avsomen

följsamhetsindexe-påverkaspensionstillskott intetillskulle ha rätt av
tilläggspension såhennes eller hansMinskar det reala värdetringen. av

omfattningmotsvarande ochövergångsvisa garantipensionen idenökar
påverkasnågot pensionhögrepensionär harvice Den som enversa.

delvis avsnitt 8.
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år 2001Tilläggspensionen

ATP-årintjänade s.k.antalfolkpensionen baserasdelDen somav
år i formfr.0.m. 2001folkpensionstillägg kommer utgesatt av

folkpensions-bestämmelsernaVi observerattilläggspension. har att om
likställsår i det nuvarandetill vissainte hänsyntillägg systemetatttar

år dessa be-berörsATP-år, pensionärer 2001varför demed avsom
föreslår därförnettopension. Vifå sänkning sinkanstämmelser en av

ATP-år vid beräk-likställs medår i 4 § AFL5 kap.deatt angessom
år ellerfödda 1937förfolkpensionstilläggetningen ärpersoner somav

får tilläggspension ipensionärerföreslår för deVidaretidigare. som
påberäknasskall kunnafolkpensionstilläggetänkepensionform attav

ATP-år avsnitt 5.avlidne makensgrundval denav

Bosättningstillägg

detilläggspension innebärbestämmelsernaDe att varspersoneromnya
inteATP-baseradehögre denfolkpensionbosättningsbaserade änär

Våra in-förslagtilläggspensionen.folkpensionen itillgodoräknas hela
övergångs-folkpensionen medresterande delennebär den ersättatt av

pensionsin-så högaharpensionärergarantipension. För devis som
föreslår skill-får övergångsvis garantipensionde intekomster attatt

stödmedskulle hafolkpensiondennaden mellan utgetts avsom
ingår tilläggspensionenifolkpensionstilläggoch detreglerdagens som

ocksåskallBosättningstilläggetbosättningstillägg.i formutges er-av
skulle hadetdessapensionstillskottet för ut-sätta senarepersoner, om

avsnitt och 8.dagens regler 7med stödgetts av
utvecklingföljer prisindexets sättBosättningstillägget samma

nuvarandei detpensionstillskottetfolkpensionen ochgäller försom
systemet.

Utbetalning

bosättningstilläggövergångsvis garantipension ellerföreslårVi att
vid ikraftträdandetredanansökan till deskall utges utan sompersoner

påbörjas skall dockålderspension. Om pensionsuttagetuppbär senare
avsnitt 9.förmånema först efter ansökanutges

bosättningstilläggövergångsvis garantipension ellertillFör rätt
åldersklasserår Samtliga i dessaföre 1938.föddkrävs äratt personen

åldersgränsår Någon undreår 2001.fyllt 63 vid ikraftträdandehar ett
pensionsberättigadeföreslår samtligadärför inte,för utanuttag som

övergångsvisskall kunnaomfattas bestämmelserna göra uttag ga-avav
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rantipension bosättningstilläggeller redan vid ikraftträdande den lett
januari 2001. Uttag skall kunna hel, halv, fjärdedels ellergöras treav

förmånfjärdedels avsnitt 9.en
Huvudregeln övergångsvis garantipension och bosättnings-är att

Vårtillägg betalas till i Sverige. bedömningden bosattär ärut som
förmånema skall till sådanadock betalasäven äratt ut personer som

berättigade till svensk folkpension och bosatta inom EU/EES-ärsom
området. vårEnligt bedömning det förenligt med EG-rättsliga reglerär

övergångsvisa påverkasden garantipensionen utländsk pension.att av
kanDen andelsberäkning i dag ske pensionstillskottet och folk-som av

pensionsbeloppet tillämpaskommer alltjämt beräkningsunder-näratt
fastställs avsnittlaget 14.

Finansiering

Övergången till med helt beskattat grundskydd medför ini-ett system
tialt utgifter ålderspensioner. Samtidigt skattein-ökade för ökar även

kvarstår vårt ingårkomstema. dock nettokostnad. uppdragDet I atten
lämna förslag till finansiering, kostnaderna för genomförandetom
skulle bli skulle fallet princippropositionenshögre vadän som vara om

övergångsvisförslag till garantipension genomfördes. Emellertid har
sådantkonstruerat övergångsvisa garantipensionenden sättett att

nettokostnaden för blir den mdkr,genomförandet 0,9 medsamma, som
princippropositionens förslag avsnitt 13.

Lagreglering

Bestämmelserna övergångsvis garantipension och bosättnings-om
tillägg förs in i lagen garantipension. regler i övrigt gällerDeom som
för garantipension såsom ocksåuttagsregler och processregler skall
gälla för övergångsvis garantipension och för bosättningstillägg.

Bestämmelser beräkning folkpensionstillägg förom av personer
årfödda vårt1937 eller tidigare skall enligt förslag regleras attgenom

övergångsbestämmelse till förs i införandeLIP lagenen om av
lag.nämnda

våra förslagGenom kan bestämmelserna folkpension, pensions-om
tillskottet ålderspensionäreroch SGA för avskaffas.
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Ikraftträdande

förtidpunktenockså ingått diskuteravårt utredningsuppdrag harI att
två alternativgarantipensionen. Deövergångsvisadeninförandet av

år Vi2003. harår ochutredningsdirektiven 2001ihar framförts ärsom
folkpensionen fr.o.m.ATP-baseradedeneftersomdärvid konstaterat att

måsteändringarflertaltilläggspensioneningå iår 2001 kommer ettatt
dengenomförandetlagstiftningen, över-i den gällandegöras avom
ändringarårtill 2003. Dessaskjuts framgångsvisa garantipensionen

allmän-risktvåårsperiod. Vigälla underskulle endast attser enen
förförtroendepensionsberättigadesdedå i synnerhetochhetens pen-

gällerendastförändringaromfattandeminskar,sionssystemet somom
i pensions-förstå genomförssvåradärtillperiod och ärkort attsomen

systemet.
ochövergångsvis garantipensionockså utbetalningVi att avanser

reglerarden lagsamtidigtpåbörjasbosättningstillägg bör somsom
skerträder i kraft. Dettagarantipension,förmåner, lagendvs.dessa om

garanti-övergångsvisaföreslår således denVijanuari 2001.1den att
avsnitt 13.tidpunktvid dennainförspensionen
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Författningsförslag

Förslag till1

ändring i lagen 1998:702Lag omom

garantipension

fråga garantipen-föreskrivs i lagen 1998:702Härigenom om om
sion

be-§ och 3-7 §§dels i nuvarande kap. skall 8 § betecknas 33att
betecknas 4 kap.och nuvarande kap. 5 § skalltecknas 12-16 §§ 4att

6§,
och 6-7 §§, 3 kap. 1-2 §§,dels kap. §§, 2 kap. 1-4 §§1 1-2att nya

6 kap. 1-3§§ och § och 5och 12-15 §§, 4kap. 1-43§ nyanya
övergångsbestämmelsema skall ha följande lydelse,ipunkten 2samt

kap. 4-11 §§dels skall införas elva paragrafer 3det i lagenatt nya
följande lydelse,5 kap. §och 17 4 kap. 5 § 4samt av

och skall införasdels före kap. 4 12 § 17 §det 3närmastatt nya
rubriker följande lydelse,med

övergångsbestämmelsema skall införas punk-dels det iatt sex nya
lydelse.5-10, följandeter, av

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

Allmänna bestämmelser1 kap.

1§
förtill den GarantipensionGarantipension utges personer

ålders- födda eller tidigaresaknar inkornstgrundad år 1937 ut-som
beräknings-till denpension eller inkomst-vars ges vars

ålderspension underlag enligt kap. §grundade inte 3 4 inteöver-
högsta be-visststiger högsta belopp. överstiger visstettett

Ärberoende lopp. beräkningsunderlagetGarantipensionen är
bosättningstilläggförsäkringstid. högre kan ut-av

ges.
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Bestämmelserna lagen Garantipension föri personer
gäller dem födda 1938 födda ellerår år 1938är utgessom senare
eller till den saknar inkomst-senare. som

ålderspensiongrundad eller vars
ålderspensioninkomstgrundade

inte överstiger visst högstaett
belopp.

tillRätten garantipension
och bosättningstillägg bero-är
ende försäkringstid.av

2§
Garantipension och Garantipension och bosätt-kostna-

dema för administrationen ningstillägg kostnadernasamtav
sådan skall finansieras för administration sådanapension av

statsmedel. skall finansieraspensionerav av
statsmedel.

2 kap. Försäkringstid

1§
försäkringstid för försäkringstid förSom Somga- ga-

rantipension tillgodoräknas rantipension och bosättnings-skall
tid tilläggunder vilken har skall tillgodoräknas tiden person
varit folkbokförd i Sverige enligt under vilken har variten person
folkbokföringslagen 1991:481. folkbokförd i Sverige enligt
Vid flyttning till utlandet skall folkbokföringslagen 1991:481.
hänsyn dock inte till tid efter Vid flyttning till utlandet skalltas

enligt hänsyn dock inte till tid efterutresan tasom personen
dånämnda lag skall avregistre- enligtutresan om personen

dåutflyttad. nämnda lag skall avregistre-ras som
utflyttad.ras som

2§
Den före tidpunkten för föreDen tidpunkten försom som

folkbokföringen oavbrutet folkbokföringenhar oavbrutet har
vistats i Sverige efter ha vistats i Sverige efter haatt attan- an-
sökt uppehållstillstånd, skall sökt uppehållstillstånd, skallom om

försäkringstid för garanti- försäkringstid för garanti-som som
pension tillgodoräknas och bosättningstilläggpensionäven
tiden från ansökan tillgodoräknas tiden frånävenom uppe-
hållstillstånd till tidpunkten uppehållstillståndför ansökan om
folkbokföringen. till tidpunkten för folkbokföringen.
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3§
uppehålls-beviljatsharDenbeviljatsharDen uppe-som

tillstånd kap. 2med stöd 3hållstillstånd stöd 3 kap.med avav
utlänningslageneller 3 §utlänningslageneller 3 §2

försäk-skall1989:529försäk-skall1989:529 somsom
ochgarantipensionringstid förgarantipensionringstid för även

tillgodo-bosättningstilläggvilkentid under äventillgodoräknas
ellerhantid under vilkenräknasbosatt ieller har varithonhan

i sitt tidigarevarit bosattfrån hon harochtidigare hemlandsitt
ka-från med dethemland ochkalenderår då dendetmed pen-

då pensionssökandelenderår denår till tid-fyllde 25sionssökande
dåår till tidpunktenfyllde 25då hon försthan ellerpunkten
tillhon först ankomhan ellerDärvid skallSverige.ankom till

såskallSverige. Därvidi hem-så andel tiden storstor enaven
till-hemlandettiden iandeltillgodoräknaslandet avsvararsom
för-godoräknastidförhållandet mellan den motmot svararsom

tid underhållandet mellan denpensions-denvilkenunder
harpensionssökandevilken denivarit bosattsökande har

från denSverigevarit bosatt ifrån första ankoms-denSverige
tilltill landetankomstenförstamed dettill landet till ochten

kalenderår då hanoch med dethonkalenderår då han eller
år helaochfyllde 64eller hontidsrymdenoch helafyllde 64

från dendettidsrymdenpensionssökandefrån dendet attatt pen-
gången komsionssökande förstalandet tillgången kom tillförsta

det kalen-till och meddå till landetkalenderår hanoch med det
64då hon fylldederår han ellerår. Vid be-hon fyllde 64eller

skall bortsesår. Vid beräkningenfrån tidräkningen skall bortses
vidfrån tid för vilkenvid bosätt-vilkenför personen,personen,
tillSverige, harbosättning itill rätti Sverige, harning rätt pen-

från hemlandet.pensionfrån hemlandet.sion

då pensionssökande föredenlikställas tidhemlandet skallMed tid i
land däribefunnit sigtill Sverige harförsta ankomstenden annatett

fristad.tillfälligberettshan eller hon har en

4§
svensk medborgareEnsvensk medborgareEn somsom

varit sändkyrkan harSvenskavarit sändSvenska kyrkan har avav
för arbete förlandför tillland för arbetetill ett annatett annat

skallarbetsgivarens räkningräkning skallarbetsgivarens somsom
garantipensionförsäkringstid förgarantipensionförsäkringstid för

till-bosättningstilläggochtid,tillgodoräknas denna ävenäven
tid, dockdennagodoräknasår följd. Det-längst idock tre
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årgäller för svensk med- längst i följd. Detsammatresamma en
borgare har varit utsänd förgäller svensk medborgaresom av en

svenskt trossamfund, varithar utsändett annat ett annatsom av
knutet till svenskt trossarnfund,ärett ett ettorgan som organ

sådant sådantsamfund eller svensk tillknutetär etten som sam-
ideell organisation bedriver fund eller svensk ideellsom en orga-
biståndsverksamhet. nisation bedriver bistånds-Vid beräk- som

frånningen skall bortses tid för verksamhet. Vid beräkningen
vilken frånden utsände, vid bosätt- skall bortses tid för vilken

sådanning i Sverige, har till den utsände, bosättning ividrätt
från sådanpension det andra landet Sverige, har tillrätt pen-

fråninte enligt skall sion landet3 kap. 3 § det andrasom som
ligga kap. § ellertill grund för beräkning inte enligt 3 §4 12av
garantipension. skall ligga till grund för beräk-

ning garantipension.av

medföljande makeBestämmelsen i första stycket gäller ochäven
den enligt kap. under utsändningstiden likställa med1 4 § attsom var
make.

6§
Den omedelbart före den Den omedelbart före densom som

kalendermånad då kalendermånad då ellerhan eller hon han hon
år årfyllde 65 uppbar hel förtids- fyllde 65 hel förtids-uppbar

pension eller hel särskild efter- pension eller hel särskild efter-
levandepension enligt lagen levandepension enligt lagen
1962:381 allmän försäk- 1962:381 allmän försäk-om om
ring förmån- förmån-skall, det ring skall, detär äromom
ligare beräkning enligt ligare beräkning enligtän änen en
1-5 försäkringstid försäkringstid§§, för 1-5 §§, försom som
garantipension tillgodoräknas garantipension och bosättnings-
den bosättningstid legat till tillägg tillgodoräknas den bo-som
grund för beräkning förtids- sättningstid till grundlegatsomav
pensionen eller den särskilda för beräkning förtidspensio-av
efterlevandepensionen. eller den särskilda efter-nen

levandepensionen.

7§
Den sammanlagda försäk- sammanlagda försäk-Den

ringstiden för garantipension ringstiden för garantipension
skall till och bosättningstilläggned hela skallsättas närmaste

år.antal ned till helasättas närmaste an-
år.tal



örfattningsförslag 2 1F1999:17SOU

beräkningochkap. Uttag3beräkningUttag och3 kap. avav
och bosätt-garantipensiongarantipension

ningstillägg

1§
och bosätt-GarantipensionendastGarantipension utges

till denendastningstilläggtillgodoräknaskantill den utgessom
försäk-tillgodoräknasår. kanminstförsäkringstid tre somom

år. Garan-minstringstidfår tidigastGarantipension treuttas om
födda årförtipensiondåmånad dendenfrån och med personer

tidi-fårellerår. 193865pensionsberättigade fyller tas utsenare
dåmånadfrån med denochgast

fyllerpensionsberättigadeden
år.65

2§
1937född årDentill den ärGarantipension somsom

begränsaeller tidigare får sittinkomstpension ellertillhar rätt
och bo-garantipensionlagenenligttilläggspension uttag av

sättningstillägg tillinkomstgrundad tre1998:674 att avseom
ellerhälftenfjärdedelar,endastålderspension enutges om

denOmfjärdedel pensionen.honellertill del han göroch den av
harocksåpensionsberättigadeförsådan pensionuttag av

enligttilläggspensiontillfårfalltid. I rättannat ga-samma
inkomst-1998:674lagenandelar.iinterantipension tas ut om

ålderspensiongrundad utges
eller bosätt-garantipension

tillochendastningstillägg om
honellerdel handen gör uttag

tid.försådan pension sammaav
denGarantipension till som

ochellerfödd 1938årär senare
inkomstpensiontillhar rättsom

lagentilläggspension enligteller
inkomstgrundad1998:674 om

endastålderspension utges om
honhan ellertill den del göroch

försådan pensionuttag av
fårfalltid. I annat ga-samma

andelar.irantipension inte uttas
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§3
Till grund beräkningför Partiell skallgarantipensionav

enligt §§ andelgarantipension 4-6 såutgöra storen av ga-
skall, beräknad förinte 7 deni rantipensionannatom anges
ligga den inkomstgrundade född eller tidiga-år 193 7ärsom
ålderspension den enligt och för8-11 §§ densom pen- re
sionssökande har till för född eller1938årrätt ärsom senare

Med inkomstgrundadår. enligt §§ vid helt13-16 uttagsamma
ålderspension ålderspen- den andel medmotavses som svarar

enligt lagen 1998:674 vilkension Motsvarandegörs.uttagom
inkomstgrundad ålderspension skall gälla för bosätmingstillägg

före reducering enligt kap. enligt12 17
§9 lag, och allmän obli-samma

gatorisk ålderspension enligt
utländsk lagstiftning inte ärsom

likställa med garantipensionatt
enligt denna lag. Inkomstpen-

och skallsion premiepension
därvid beräknas densom om
pensionssökande endast hade
tillgodoräknats förpensionsrätt
inkomstpension och som om
denna före reduce-pensionsrätt,

enligt kap. § lagen6ring 4 om
inkomstgrundad ålderspension,
hade 18,5utgjort procent av
pensionsunderlaget.

tillämpningVid förstaav
stycket skall, då pensionsrätt
eller till följdpensionspoäng av
bristande eller underlåten av-
giftsbetalning har tillgodo-inte
räknats eller har reducerats för
den pensionssökande, hänsyn tas
till den inkomstpension eller
tilläggspension skulle hasom

full avgift hadeutgetts om er-
lagts.

Vid beräkning garantipen-av
enligt §§4-6 skall medsion in-

komstgrundad ålderspension lik-
ställas tilläggspension formi av
änkepension uppbärs medsom
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Övergångsbestämmel-stöd av
till lagen 1988:881 omserna

1962:381ändring lageni om
efter-försäkringallmän samt

förtidspen-levandepension och
lagstiftning.utländskenligtsion

garantipensiønBeräkning av
år 1937föddför den ärsom

tidigareeller

4§
beräkningunderlag förSomoch heltogiftdenFör ärsom

pensionsberättigades år-deninkomstgrundad ålders-saknar av
§§enligt 7-11liga garantipensiøn§ eller år-enligt 3pension vars

beräkningsunderlagskallålders-inkomstgrundadeliga ett
beräkningsunder-fastställas. 11,26överstigerpension inte

tilläggs-denskall ingålagetskallprisbasbeloppet,gånger
lagenkap.enligt 6pensionårligaden garantipensionen

inkomstgrundad1998:674prisbas-2,13 gånger ommotsvara
till denålderspensionför ogiftabasnivån utgesbeloppet som

pensionsberättigade förbeloppmedminskat ett sammasom
skall dockilläggspensioneninkomstgrundade Tår.denmotsvarar

belopptillalltid uppgå minstenligt 3ålderspensionen ett
pensionsbe-denmotsvarandeheltochgiftdenFör ärsom

enligttilläggspensionrättigadesålders-inkomstgrundadsaknar
Vidarenämnda lag.kap. § 26 2§ ellerenligt år-3pension vars

denskall tjänstepensionålders- ingåinkomstgrundadeliga
pensionsbe-dentill1,14överstigerpension inte utgessom

rättigade för år.skallprisbasbeloppet,gånger samma
beräkningsunderlaget skall1årligaden garantipensionen

beloppocksåprisbasbe- ingå motsva-1,9 gånger ettmotsvara
folkpensionrande dengiftaförbasnivånloppet som

till denskulle habeloppminskat med utgettsett pen-som
kap.sionsberättigade enligt 5-6inkomstgrundadedenmotsvarar

allmänlagen 1962:381enligt 3ålderspensionen om
lydelsekapitlensförsäkring i

dentill2001,före den 1 januari
frånbeloppdel detta inte

formnämnda tidpunkt iutges av
Vidare skalltilläggspension. in-

motsvarande detbeloppgå ett
skulle hapensionstillskott som
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till den pensionsberät-utgetts
tigade enligt lagen 1969:205

pensionstillskott lagens ly-iom
delse före den 1 2001.januari

den pensionsberättigadeOm
uppbär sådan yrkesskadeliv-

kap. §4i 4ränta som anges
skall beräkningsunderlageti
dessutom livräntan föringå

till del be-år så stor attsamma
räkningsunderlaget tilluppgår
vad han eller hon, med bortseen-
de från samordningen enligt

kap. skulle haft till4 5 irätt
form folkpension enligt lagenav

allmän försäkring ochom pen-
sionstillskott enligt lagen om
pensionstillskott dessa lagarsi
lydelser före den 1 2001januari

tilläggspension enligtsamt
kap. §6 lagen inkomst-2 1 om

grundad ålderspension till den
del denna har föranlett minsk-

pensionstillskottet. Liv-ning av
får dock be-ingåinte iräntan

räkningsunderlaget med högre
belopp underlaget uppgårän att

högsttill prisbas-1,515 gånger
beloppet för den ogiftärsom
eller 1,34 prisbasbe-gånger
loppet för den gift.ärsom

5§
den ochFör ogift Vid fastställande beräk-ärsom vars av

årliga inkomstgrundade ålders- ningsunderlaget enligt § skall4
enligt §3 med tilläggspension likställaspension överstiger

prisbasbeloppet,1,26 tilläggspensiongånger form änke-i av
skall den årliga uppbärs med stödgarantipensio- pension som

skillnaden mellan övergångsbestämmelserna tillmotsvaranen av
0,87 prisbasbeloppet och lagengånger 1988:881 ändring iom

belopp lagen 1962:381 allmänett motsvararsom om
48 den del den försäkring ålders-,in- efter-procent samtav av
komstgrundade ålderspensionen levande- och förtidspension en-
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enligt § utländsk3 ligt lagstiftning, det1,26överstigersom om
prisbasbeloppet. föreligger skattskyldighet förgånger
den gift ochFör Sverige.pensionen iärsom vars

årliga inkomstgrundade ålders-
enligt §3pension överstiger

1,14 prisbasbeloppet,gånger
skall den årliga garantipensio-

skillnaden mellanmotsvaranen
76 prisbasbeloppet ochgånger

beloppett motsvararsom
den del den48 in-procent av av

komstgrundade ålderspensionen
enligt §3 1,14överstigersom

prisbasbeloppet.gånger

§6
den kan tillgo- Med enligt §För 4inte tjänstepensionsom

doräknas försäkringstid första stycket förstås sådan40 års pen-
för skall till följd före-garantipension garanti- sion utgessom av

avkortas gående tjänsteförhållandebasnivåerpensionens samt
utländsktill andel sådan likställd2,13 gångerså pension,stor av

prisbasbeloppet den det föreligger skattskyldighetför ärsom om
och prisbasbe- förogift 1,9 Sverige.gånger pensionen i

loppet för den gift,är somsom
mellanförhållandetmotsvarar

det antal för vilka försäk-år
denringstid kan tillgodoräknas

pensionsberättigade och talet
respektive40. Nivåerna 1,26

prisbasbeloppet1,14 gånger
beloppen respektive0,87samt

76 prisbasbeloppet, förgånger
beräkning garantipensionav
enligt och §§, skall avkortas4 5

motsvarandepå sätt.

7§
denHar garantipensionsbe- Garantipension skall beräk-

rättigade till inkomstpension enligt 8-11 §§ det be-irätt nas om
eller tilläggspension enligt lagen räkningsunderlaget enligt §4
1998:674 inkomstgrundad belopp motsvarandeingår ettom
ålderspension skall folkpension enligt kap. lagen5garantipen-

alltid beräknas 1962:381 allmän försäk-sionen som om om
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tilläggs- lydelseinkomstpensionen och dess före denring i
beräknings-hade börjat lyftas den och1 2001pensionen januari
§kalendermånad då den underlaget enligt 4 inte över-pen-

ogiftsionsberättigade fyller för den65 år. stiger ärsom
prisbasbeloppet3,0867 gånger

giftoch för den 2,709ärsom
prisbasbeloppet.gånger

sådant tilläggOm utges som
kap. § lagen6 9i in-avses om

komstgrundad ålderspension
och inkomstpension ellerom
tilläggspension har företagits ut
den denkalendermånad då pen-
sionssökande Åzllde skall,65 år
vid beräkning garantipen-av

detta tillägg ökassion, på mot-
svarande hel årligsätt som
tilläggspension har minskats
enligt kap. § lag.6 10 samma

8§
beräkningsunderlagetPartiell skall Omgarantipension

andel enligt §4 0,24 gångerså överstigerutgöra stor av ga-en
beräknad enligt prisbasbeloppet uppgårinterantipension men

till prisbasbeloppet,§§ vid helt 1,34-7 gångeruttag som svarar
den andel vilken skall beräkningsunderlaget mul-medmot uttag

tipliceras med och där-1,513görs.
efter minskas med 0,112 gånger
prisbasbeloppet.

beräkningsunder-Uppgår
tilllaget enligt § 1,34 minst

prisbasbeloppetgånger intemen
till prisbasbe-1,507 gånger
loppet för den ogift ochärsom

prisbasbeloppet för1,34 gånger
den skall beräk-giftärsom
ningsunderlaget multipliceras
med 1,42

9§
den ogift ochFör ärsom vars

beräkningsunderlag enligt §4
tilluppgår 1,507 gångerminst
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prisbasbeloppet inte över-men
1,515 prisbasbe-gångerstiger

loppet skall beräkningsunder-
laget räknas till 2,15 gångerupp
prisbasbeloppet.

denFör gift ochärsom vars
beräkningsunderlag enligt §4 är
lika med 1,34 prisbas-gånger
beloppet skall beräkningsunder-
laget räknas till 1,915upp

prisbasbeloppet.gånger

§10
denFör ogift ochärsom vars

beräkningsunderlag enligt §4
1,515 gångeröverstiger pris-

basbeloppet skall beräknings-
underlaget intill 1,515 gånger
prisbasbeloppet räknas tillupp
2,15 prisbasbeloppet.gånger

del beräkningsunder-Den av
laget 1,515överstigersom

prisbasbeloppet skallgånger
multipliceras med 0,596.

För den gift ochärsom vars
beräkningsunderlag enligt §4

1,34 prisbas-överstiger gånger
beloppet skall beräknings-
underlaget intill 1,34 gånger
prisbasbeloppet räknas tillupp

915 prisbasbeloppet.gånger
del beräkningsunder-Den av

laget 1,34överstigersom
prisbasbeloppetgånger skall

multipliceras med 0,58.

§11
årligaDen garantipensionen

det belopp åter-utgörs av som
sedan beräkningsunderlagetstår

enligt § har räknats4 enligtupp
§§ och8-10 därefter minskats

med den tilläggspension, tjänste-
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yrkesskadelivräntaochpension
beräknings-har ingått isom

och §§.underlaget enligt 54
beräknings-denFör vars

underlag enligt §4 inte över-
prisbasbe-0,24 gångerstiger

årligaskall denloppet garanti-
beräknings-pensionen utgöra

minskatsunderlaget sedan detta
tilläggspension,med den tjänste-

yrkesskadelivräntaochpension
beräknings-har ingått isom

underlaget.

garantipensionBeräkning av
år 1938föddför den ärsom

eller senare

12§
beräkningTill grund för av

§§enligt 13-14garantipension
skall, iinte annat angesom

inkomstgrundadeligga den16
denålderspension pen-som

till försionssökande har rätt
inkomstgrundadMedår.samma

ålderspen-ålderspension avses
enligt lagen 1998:674sion om

ålderspensioninkomstgrundad
enligt kap.före reducering 12

allmän obli-lag, och§9 samma
enligtgatorisk ålderspension

utländsk lagstiftning inte ärsom
likställa med garantipensionatt

lag. Inkomstpen-enligt denna
skalloch premiepensionsion

dendärvid beräknas som om
hadepensionssökande endast

tillgodoräknats förpensionsrätt
ochinkomstpension omsom

före reduce-denna pensionsrätt,
enligt kap. § lagen64ring om

inkomstgrundad ålderspension,
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hade 18,5utgjort procent av
pensionsunderlaget.

förstaVid tillämpning av
skall,stycket då pensionsrätt

eller till följdpensionspoäng av
eller underlåtenbristande av-

giftsbetalning har tillgodo-inte
förräknats eller har reducerats

den pensionssökande, hänsyn tas
till den inkomstpension eller

skulle hatilläggspension som
hadefull avgiftutgetts om er-

lagts.
Vid beräkning garantipen-av

skall medenligt §§13-15sion
inkomstgrundad ålderspension
likställas tilläggspension formi

uppbärsänkepensionav som
med stöd Övergångsbestäm-av

till lagenmelserna 1988:881
ändring lagen 1962:381iom

allmän försäkring samtom
efterlevandepension och förtids-

enligt utländsk lagstift-pension
ning.

13 §
ogift och heltdenFör ärsom

inkomstgrundad ålders-saknar
enligt § eller12 år-pension vars

inkomstgrundade ålders-liga
1,26överstigerpension inte

skallprisbasbeloppet,gånger
den årliga garantipensionen

prisbas-2,13 gångermotsvara
beloppet basnivån för ogifta
minskat med beloppett som

den inkomstgrundademotsvarar
ålderspensionen enligt 12

den gift och heltFör ärsom
saknar inkomstgrundad ålders-

ellerenligt §12 år-pension vars
ålders-liga inkomstgrundade
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1,14pension inte överstiger
skallprisbasbeloppet,gånger

den årliga garantipensionen
prisbasbe-1,9 gångermotsvara

loppet basnivån för gifta
minskat med beloppett som

den inkomstgrundademotsvarar
ålderspensionen enligt 12

14 §
ochden ogiftFör ärsom vars

inkomstgrundade ålders-årliga
enligt §12 överstigerpension

prisbasbeloppet,1,26 gånger
skall den årliga garantipensio-

skillnaden mellanmotsvaranen
prisbasbeloppet och0,87 gånger

belopp motsvararett som
den del den48 in-procent av av

komstgrundade ålderspensionen
enligt § 1,2612 överstigersom

prisbasbeloppet.gånger
den gift ochFör är varssom

årliga inkomstgrundade ålders-
enligt §12pension överstiger

prisbasbeloppet,1,14 gånger
skall den årliga garantipensio-

skillnaden mellanmotsvaranen
prisbasbeloppet och76 gånger

belopp motsvararett som
del den48 den in-procent av av

komstgrundade ålderspensionen
enligt §12 1,14överstigersom

prisbasbeloppet.gånger

15 §
den kan tillgo-För intesom

doräknas försäkringstid40 års
för skallgarantipension garanti-

basnivåer avkortaspensionens
till andel 2,13så gångerstor av
prisbasbeloppet för den ärsom

ochogift prisbasbe-1,9 gånger
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loppet för den gift,ärsom som
mellanförhållandetmotsvarar

för vilka försäk-det antal år
tillgodoräknas denringstid kan

pensionsberättigade taletoch
respektive1,2640. Nivåerna

prisbasbeloppet1,14 gånger
beloppen 0,87 respektivesamt

prisbasbeloppet, för76 gånger
beräkning garantipensionav en-
ligt och §§, skall avkortas13 14

motsvarandepå sätt.

Beräkning bosättningstilläggav

§17
Bosättningstillägg tillutges

den beräkningsunderlagvars
§enligt 3,08674 överstiger

prisbasbeloppet för dengånger
ogift och 2,709 gångerärsom

prisbasbeloppet för den ärsom
gift.

denBosättningstillägg utgör
folkpension den pensions-som
berättigade skulle haft tillrätt
enligt kap. lagen 1962:3815-6

försäkring kapitlensallmän iom
lydelse denföre 1 2001januari

detta belopp fråntill den del
tidpunktnämnda inte iutges

form tilläggspension enligtav
lagen6kap. § 1998:6742 2

inkomstgrundad ålderspen-om
sion.

4 kap. Utbetalning pensionav m.m.

1§
För garantipension och bo-gäller i För garantipension

delartillämpliga följande be- sättningstillägg gäller i tillämp-
stämmelser i lagen 1998:674 liga delar följande bestämmelser i

inkomstgrundad ålderspen- lagen 1998:674 inkomst-om om
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ålderspension:grundadsion:

kap. och §§ ansökan,12 1 2 om-
andraandra stycket första ochstycket12 kap. 3 § första samt me--

återkallelse minskning,ningen ochom
utbetalning,styckena 6-8första och andra12 kap. 5 § samt om-

återbetalning, ochtredje styckenakap. § första och14 1 om-
pension.och §§ avdrag14 kap. 7 8 om-

Vid samtidig utbetalningutbetalningVid samtidig avav
bosättningstillägggarantipension,garantipension pensionoch en-

pension enligt lageninkomstgrundad ochligt lagen omom
ålderspensioninkomstgrundadålderspension skall avrundning

enligt kap.skall avrundning 12enligt § andra stycket12 kap. 5
lagenålders- 5§ andra stycketlagen inkomstgrundad omom

ålderspensioninkomstgrundadgarantipensionen.pension ske
ellergarantipensionenske om

före-till sådan intepensionrätt
bosättningstillägget.ligger på

2§
och bosätt-betalas GarantipensionGarantipension skall

ningstillägg betalasbosatt i skallendast till den är utut en-som
idast till den bosattSverige. Vid flyttning till utlan- ärsom

Vid flyttning till utlan-det skall garantipension betalas Sverige.
och bo-månad då det skall garantipensiontill och med denut

sättningstillägg tillenligt betalasden pensionsberättigade ut
månad då denfolkbokföringslagen 1991 :481 och med den pen-

sionsberättigade enligt folkbok-skall avregistreras utflyttad.som
skallföringslagen 1991:481

utflyttad.avregistreras som

3§
börjat uppbäraDen har börjat uppbära Den harsom som
eller bosätt-garantipension till garantipensionmen som

följd bosättning ningstillägg till följdutomlands men somav
inte längre få garanti- bosättning utomlands intehar rätt att av
pension garantipen-utbetald till sig, kan längre har rätt att

fåi fortsättningen garanti- sion eller bosättningstilläggäven ut-
pension det med hänsyn till betald till sig, kan i fort-ävenom
omständigheterna fåuppenbart sättningen garantipensionär
oskäligt eller bosättningstillägginte betala detatt ut garan- om
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tipensionen. med hänsyn till omständigheter-
uppenbart oskäligt inteär attna

betala garantipensionen ellerut
bosättningstillägget.

4§
För pensionsberättigad För pensionsberättigaden en

har till livränta grund född ellerrätt år 1938ärsom som senare
obligatorisk försäkring enligt och har till pålivräntarättav som

lagen 1916:235 försäkring grund obligatorisk försäkringom av
för olycksfall i arbete, lagen enligt lagen 1916:235 för-om
1929:131 försäkring för säkring för olycksfall i arbete,om
vissa yrkessjukdomar eller lagen lagen 1929:131 försäkringom
1954:243 yrkesskadeför- för vissa yrkessjukdomar ellerom
säkring eller enligt lagen 1954:243 yrkesska-som annan om
lag eller särskild författning eller deförsälcring eller enligtsom an-
enligt regeringens förordnande lag eller särskild författningnan
har till livränta, eller enligt regeringensrätt förord-annan som
bestäms eller betalas nande har till livränta,rättutav av annan
Riksförsäkringsverket, skall bestäms eller betalas utga- som av
rantipensionen minskas enligt Riksförsäkringsverket, skallav
vad i andra stycket. garantipensionen minskas enligtsägssom
Motsvarande skall i dågälla fall vad i andra stycket.sägssom
livränta enligt utländsk dåMotsvarande skall gälla i fallutges
lagstiftning yrkesskadeför- livränta enligt utländskutgesom
säkring. Minskning skäll där- lagstiftning yrkesskadeför-om

inte påske grund liv- säkring. Minskning skall där-emot av
enligt lagen 1976:380 interänta ske grund liv-emotom av

arbetsskadeförsäkring eller enligt lagen 1976:380räntaan- om
bestämslivränta med arbetsskadeförsäkring ellernan som an-

tillämpning nämnda lag. livränta bestäms medav nan som
Medför skada för vilken liv- tillämpning nämnda lag.en av

har börjat återigenränta Medför skada för vilken liv-utges en
sjukdom berättigar till sjuk- återigenhar börjatränta utgessom
penning, skall det sjukdom berättigar till sjuk-anses som om som
livränta under sjukdoms- penning, skall detutgavs anses som om
tiden. Har livränta eller del livränta under sjukdoms-utgavs
därav eller livränta för viss tid tiden. Har livränta eller del
bytts engångsbelopp, därav eller livränta för viss tidut mot ett
skall det vid beräkning enligt bytts engångsbelopp,ut mot ett
andra stycket liv- skall det vid beräkning enligtanses som om

eller den liv-ränta andra stycket liv-utges som om anses som om
har höjtsränta med ellerränta den liv-utges ett utgessom som om

2
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engångs- har höjts medbelopp ränta ettutgesmot somsom svarar
engångs-vid utbytet beloppbeloppet enligt de motsom svarar

enligt vid utbytetförsäkringstekniska beloppet detillämpade
försäkringstekniskatillämpadegrunderna.

grunderna.

inkomstpension enligt 1998:674garantipension, lagenSumman av
tilläggspension enligtålderspension ochinkomstgrundad sammaom

överstigerfjärdedelar varje livräntalag skall minskas med tre av som
pensionsberättigadeprisbasbeloppet och densjättedel upp-somen av

på garanti-därvid i första handMinskning skallbär skadad. görassom
Garantipension skalltilläggspensionen.och därefterpensionen

pensionsberättiga-med den livränta denmotsvarande minskassätt som
efterlevande.de uppbär som

bestämmelserna ialdrig, grundGarantipension skall dock av
pension enligt lagen in-med utgivendenna paragraf, tillsammans om

månad understigaålderspension, för räknat 13komstgrundad procent
ogift 11,5 prisbasbe-prisbasbeloppet för den ochär procent avsomav

för den gift.loppet ärsom

5§
pensionsberättigadpensionsberättigad FörOm enen

född eller tidiga-dagar följd 193 7sedan åriminst trettio ärsom
till sådankriminalvårdsan- och harintagen i rättär re som

livränta § förstastalt eller häktad skall, från 4iär angessom
stycket och andraoch med den trettioförsta dagen, första me-

skall kap. § lagenmed högst 17 2ningarnagarantipension utges
försäk-allmänbelopp innebär 1962:381ett attsom ga- om

med paragrafens lydelse företillsammansrantipensionen ring i
till-lagen den alltjämtenligt 1 2001januariutgiven pension

enligtinkomstgrundad lämpas. Samordning1998:674 om
skalltill för nämnda bestämmelse där-ålderspension uppgår

tilläggspensionmånad räknat vid ske med den4,5 procent av
pensionsberättigadeprisbasbeloppet. denSåsom intagen som

skall räknas den olov- har till enligt kap. §6 2 1rättäven som
eller lagen inkomst-ligen avvikit från anstalt 1998:674 om

ålderspension och denanstalt med anled- grundadvistas utom
ellerSkall folkpension han honning permission.av garan- som

dras för skulle haft till enligt lagendeltipensionen in rättenav
kalendermånad, beräknas allmän försäk-1962:381ga- om

lydelseför dag till dess före denrantipensionen varje ring i
månads-trettiondel 1 2001.januarien av

beloppet och avrundas till
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krontal.närmaste
allmännaDen försäkrings-

kassan får medge näraen an-
hörig, för uppehällesitt ärsom
beroende den pensionsberät-av
tigade, helt eller delvisrätt att
uppbära sådan del garanti-av

enligt vadpensionen, som som
första stycketi intesägs annars

skall utges.

6 §
Om pensionsberättigaden

sedan dagar följdminst trettio i
kriminalvårdsan-intagen iär

stalt eller häktad skall, frånär
och med den dagen,trettioförsta

med högstgarantipension utges
belopp innebärett attsom

eller bosätt-garantipensionen
ningstillägget tillsammans med

enligt lagenutgiven pension
1998:674 inkomstgrundadom
ålderspension till föruppgår
månad räknat 4,5 procent av
prisbasbeloppet. Såsom intagen
skall räknas den olov-även som
ligen avvikit från anstalt eller

anstalt med anled-vistas utom
Skallning permission.av ga-

eller bosätt-rantipensionen
ningstillägget dras för delin av

kalendermånad, beräknasen ga-
eller bosätt-rantipensionen

ningstillägget för dag tillvarje
trettiondel månadsbe-en av

loppet och avrundas till när-
krontal.maste

allmännaDen försäkrings-
kassan får medge näraen an-
hörig, för uppehällesitt ärsom
beroende den pensionsberät-av
tigade, helt eller delvisrätt att
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uppbära sådan del garanti-av
eller bosättnings-pensionen av

vadtillägget, enligtsom som
första stycketi intesägs annars

skall utges.

Övriga bestämmelser5 kap.
1§

garantipensionbeslutbeslut garantipension FörFör om om
och bosättningstillägg gäller itillämpliga följandegäller i delar

följandetillämpliga delar be-bestämmelser beslut pen-om om
stämmelser beslut pensioni lagen 1998:6740m in-sion om om

ålderspension: 1998:674 inkomst-i lagenkomstgrundad om
ålderspension:grundad

kap. 4-6 §§ beslut,13 om-
13 § första ochförsta stycket, § första stycket, 1213 kap. 9 § 11-

16 §§ omprövning, ochandra styckena 15 ochsamt om
andra och tredje styckena, 20 och13 kap. och 18 §§, 19 §17-

överklagande.andra och tredje styckena 23 §21 §§, 22 § samt om

2§
beslutbeslut garantipension Ett garantipensionEtt om om

bosättningstillägg förellerviss tid skall ändras all-för vissav
tid den född 1937för årförsäkringskassa, detmän ärom som

skall ändraseller tidigareändringföranleds avsomav en
försäkringskassa, detallmänålderspen-gjorts beträffande den om

föranleds ändringsion, efterlevandepension eller somav en
beträffande denförtidspension för tid pensiongjortssamma

tideller de belopp förlegat till grund för beräk- sammasom
beräkningsunder-ning garantipensionen. ingått iav som

kap. och §§.laget enligt 3 54
garantipensionEtt beslut om

föddför tid för denviss ärsom
eller skall ändrasår 1938 senare

försäkringskassa,allmän omav
ändringdet föranleds av en som

ålders-gjorts beträffande den
pension, efterlevandepension
eller förtidspension för samma
tid legat till grund för be-som
räkning garantipensionen.av
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3§
och bo-garantipension gäller i garantipensionFör För

följande sättningstillägg gäller i tillämp-tillämpliga delar be-
delar följande bestämmelserstämmelser i lagen 1998:674 liga

ålderspen- inkomst-inkomstgrundad i lagen 1998:674 omom
ålderspension:grundadsion:

Riksförsäkringsverkets åliggande,15 kap. 1 § om-
meningen andra stycket15 kap. 3 § första stycket första och om-

enskild,underrättelse till en
uppgiftsskyldig-anmälan och15 kap. 10, 11, 13 och 14 omom-

het,
från sekretess,15 kap. 15 § undantagom-

meningen förbudkap. 16 första stycket andra15 § pant-motom-
överlåtelse,sättning ochoch

preskription.15 kap. §17 om-

4§
tillharDen pensionrättsom
skyldigenligt denna lag är att

uppgifter bety-lämna ärsom av
tillämpningen lagen.delse för av

uppbärDen garantipen-som
eller bosättningstilläggsion är

dröjsmål skyldigoskäligtutan
anmäla till den allmänna för-att

desäkringskassan om pen-
eller beloppsionsinkomster som

beräkningenlegat till grund för
bo-ellergarantipensionenav

sättningstillägget upphört, på
ändrats eller så-sättannat om

dan pensionsinkomst skallsom
ligga beräkningentill grund för

eller bosätt-garantipensionav
ningstillägg har tillkommit.

Övergångsbestämmelser

lag träder i kraft den l januari 2001.Denna
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Med försäkringstid för föddaFör årga- personer
skall för tid före eller tidigare skall1937rantipension år som

bosättningstid enligt försäkringstid för till och2001 rättenavses
kap. lagen all- beräkningen5 1962:381 garantipensionom av

försäkring kapitlets ly- och bosättningstillägg bo-imän avses
delse den intjänandetidföre 2001. sättningstid och1 januari

för tilläggspension vid beräk-
folkpension enligt kap.5ning av

lagen allmän1962:381 om
försäkring kapitlets lydelsei
före den 2001.1 Förjanuari

födda eller1938årpersoner
bosätt-skall vadsenare avser

ningstid motsvarande gälla för
tid denföre 2001.1 januari

vidDen utgångensom av
får ålderspension enligt2000år

lagen allmän1962:381 om
försäkring och har tillrättsom

eller bosätt-garantzpension
ningstillägg har till utbetal-rätt

sådan förmånning utanav an-
sökan.

vid ikraftträdandetOm det
denna lag betydan-inte utanav

de dröjsmål kan avgöras om
eller till vilket belopp en pen-
sionsberättigad född årärsom

eller1937 tidigare har tillrätt
eller bosätt-garantipension

ningstillägg, det finnsmen san-
nolika skäl för sådan rättatt
föreligger, får försäkringskassan
besluta skall be-ersättningatt
talas med preliminärt be-ut ett
räknat belopp.

Beloppet skall beräknas en-
ligt kap. §§ eller3 3-11 §17
denna lag grundval depå förav
den allmänna försäkringskassan
kända uppgifterna denom pen-
sionsberättigades pensionsin-
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och faktiska för-komster andra
hållanden betydelse för till-av
lämpningen denna lag.av

bestämsOm det attsenare
eller bosätt-garantipension

ellerningstillägg skallinte utges
beloppskall med lägreutges ett

uppburitkan den pensionensom
enligt kap. § skyldig14 attvara

utbe-betala tillbaka för mycket
dettald Finnspension. sanno-

ellerlika skäl för dra inatt
försäk-minska kanersättningen,

ringskassan besluta pensio-att
skall hållas ellerinne utgesnen

till dessmed lägre beloppett
slutligt beslut fattas.

ellerNär garantipension
bosättningstillägg har betalats

punktefter beslut enligt 6ut
skall försäkringskassans i

§ lagenkap. 1998:67412 1 om
ålderspensioninkomstgrundad

utredningsskydlighetangivna
motsvarande tillämplighet.äga

Beslut utbetalning avom
ålderspension till annan, som

med stöd bestämmel-fattats av
kap. § lagen16 12isen

allmän försäk-1962:381 om
före 2000,årutgångenring av

skall fortsätta tillämpas föratt
utbetalning garantipensionav
eller bosättningstillägg.

pensionsberättigadEn som
vid fårutgången år 2000 sinav

till utlan-folkpension utbetalad
det enligt lagen 1962:831 om
allmän försäkring skall vadtrots

kap. § ha4 2i rätt attsom anges
få utbetalningen garantipen-av

eller bosättningstilläggetsionen
gjord till utlandet och beräknad
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skulle hapå sättsamma som
vid bosättning Sverige.gjorts i

Bosättningstillägg10. enligt
kap. § skall också till3 17 utges

den beräkningsunderlagi vars
enligt kap. § belopp3 4 ingår ett
motsvarande pensionstillskott
enligt lagen 1969:205 om pen-
sionstillskott. Bosättningstillägget
skall med belopputges ett mot-
svarande det pensionstillskott

den enskilde skulle haft rättsom
till enligt lagen pensions-om
tillskott lagens lydelse för deni

2001.januari
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Förslag till2

ändring i lagen 1998:704 ändring iLag om om

1962:381 allmän försäkringlagen om

frågaföreskrivs i lagen 1998:704 ändring iHärigenom omom
1967:381 allmän försäkringlagen om

övergångsbestämmelsemadels i till lagen 1988:881punkten 11att
ändring i skall ha följande lydelse,nämnda lagom

övergångsbestämmelsemadels i till lagen 1992: 1277punkten 8att
ändring i skall ha följande lydelse.nämnda lagom

lydelseNuvarande lydelse Föreslagen

Övergångsbestämmelser 1988:881 ändring i lagentill lagen om om
allmän försäkring

dådå fall till barn-11. I fall till barn- ll. I rätträtt
föreligger decemberföreligger för december tillägg förtillägg

månad fortfarandemånad fortfarande 1989 gäller1989 gäller
bestämmelser dennaäldre bestämmelser denna äldreom om

fönnån.förmån. Vad Vad därvid före-därvid före- somsom
ålderspensionålderspension skrivits ochskrivits och omom

ålders-ålders- tilläggspensiontilläggspension i form i formav av
gälla in-pension skall i stället gälla in- pension skall i stället

komstpension eller komstpension eller tilläggspen-tilläggspen-
1998:674lagen 1998:674 sion enligt lagension enligt omom

ålderspension ålderspensioninkomstgrundadinkomstgrundad
eller bosätt-garantipensioneller garantipension enligt lagen eller

ningstillägg enligtgarantipension. lagen1998:702 om
Minskning bamtillägget till 1998:702 garantipension.omav

ålderspension Minskning bamtillägget tillden uppbärsom av
ålderspensionske i utsträck- den uppbärskall endast den som

skall endast i den utsträck-ning hel pension skesumman av en-
ligt lagen inkomstgrundad ning hel pensionsumman av en-om
ålderspension och hel garanti- ligt lagen inkomstgrundadom

enligt ålderspensionpension lagen garanti- och hel garanti-om
pension gånger pension eller bosättningstilläggöverstiger 2,13
prisbasbeloppet. Bamtillägg enligt lagen garantipensionsom om

till föddpension tagits överstiger för den ärutges utsom som
till viss andel skall eller tidigareår 1937 2,15utgöra mot-
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prisbasbeloppet och förbamtillägg till gångerandelsvarande av
född 1938 ellerden årskall vadpension. Därvidhel ärsom

gånger prisbasbe-2,13tredje meningenföreskrivs i senaresom
tillBamtilläggloppet.gälla motsvarandeminskning utgessomom

till visstagitspensiongånger prisbasbe-andel 2,13 utsomav
motsvarandeskallandel utgöraloppet.
till helbamtilläggandel pen-av

före-Därvid skall vadsion. som
fjärdetredje ochskrivs i me-

minskning gällaningarna om
andel 2,15motsvarande av

prisbasbeloppet respek-gånger
prisbasbe-2,13 gångertive

loppet.

Övergångsbestämmelser lagenändring i1277till lagen 1992: omom
allmän försäkring

Övergångsbestämmel-stödmedbamtilläggtill8 Rätt utges avsom
allmän1962:381ändring i lagen1988:881till lagen omomsema

frågabosatt i Sverige. Iförsäkradförsäkring tillkommer är om ensom
december 1989bamtillägg förtillhademedborgare,svensk rättsom

ibestämmelserfortfarande äldregällerutomlands,och bosattärsom
årutgången 1989.lydelse viddetta lagrums5 kap. i2 av

förtidspensionBamtillägg tillförtidspensionBamtillägg till
grundvalgrundval utgesutges samma an-avsamma an-av

ellerår med pensionspoängtalpensionspoäng ellerår medtal
bosättningstid liggerbosättningstid ligger somsammasomsamma

beräkningengrund förtillberäkningentill grund för avav
Motsvarandefolkpensionen.folkpensionen.

tillbamtillägggälla förskallålderspensionBamtillägg till
förålderspensiongrundvalutges personerav samma an-

eller tidigare,födda 1937försäkringsår ligger till årtal som
folk-med beräkningenvarvidgaranti-beräkningengrund för avav

beräkningskall förståspension enligt lagen 1998:702 pensionom
ålders-folkpension formskulle ha igarantipension, eller avav

enligt kap. lagen5för beräkninglegat till grund pensionav
allmän försäk-sådan 1962:381tillgarantipension rätt omom

kapitlets lydelse före denpension förelegat. iring
Bamtillägg till2001.1 januari

förålderspension personer
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födda 1938 ellerår utgessenare
grundval för-antalav samma

säkringsår ligger till grundsom
för beräkningen garantipen-av
sion enligt lagen 1998:702 om
garantipension, eller skulle ha
legat till förgrund beräkning av
garantipension sådantillrättom
pension förelegat.

Om bamtillägg med tillämpning andra stycket skall medutgesav
viss andel sådantoavkortat tillägg, skall minskning med tillhänsynav
tilläggspension den försäkrade uppbär beräknas oavkortatettsom
bamtillägg och andelsberäkning enligt andra stycket det be-göras
lopp framkommer efter denna minskning.som



Författningsförslag SOU44 1999:17

Förslag till3

1998:675 införandeändring i lagenLag omom

inkomstgrundadlagen 1998:674av om

ålderspension

frågaföreskrivs lagen 1998:675 införandeHärigenom i avom om
ålderspension och 26lagen 1998:674 inkomstgrundade 15 § §attom

skall ha följande lydelse.

15 §
stället bestämmel-född år eller tidigare skall, i förFör den 1937ärsom

ifastställande pensionspoäng 4 kap.tillgodoräknande ochserna avom
ålderspension, gälla vad1998:674 inkomstgrundadlagen somom

sådan 6pensionspoäng i ll kap. §föreskrivs tillgodoräknande avom
paragrafens lydelse före den1962:381 allmän försäkring ilagen om

Därvid skalll januari 1999.
ålderspen-tilläggspensionsavgift i ställetvad sägs avsesom om

sionsavgift och allmän pensionsavgift,
stycketi kap. 3 § första dvad inkomst 11sägs avsessom om som

kap.försäkring i gälla inkomst i 2lagen allmän stället som avsesom
ålderspension,inkomstgrundad och6 § första stycket 4 lagen om

enligt l kap.med basbelopp det förhöjda prisbasbeloppetavses
6 allmän försäkring.§ lagen om

efterbeviljats förtidspension för tid med börjanFör den har ut-som
någonsådan pension tillgången år och inte har uppburit1998av som

ingången tillgodoräknan-1999 skall dock fördel omedelbart före av
gälla de be-anledning förtidspensionde pensionspoäng med nyaavav

ålderspension. Vi-lagen inkomstgrundadstämmelserna i 4 kap. 9 § om
allmändare skall vad i kap. 6 § första stycket lagen11sägs omsom

försäkring i lydelse före den januari 1999 inkomsterstyckets l om som
endast be-i punkt i första stycket i denna paragraf tillämpas2avses

inkomster tillämpning bestämmelserna iträffande med avsom,
utgången ärföre13 denna lag, skall hänförliga till tiden§ avanses

1998.
Pensionspoäng skall inte tillgodoräknas enligt första och andra

år vilket försäkrade har avlidit.styckena för det under den

den föddFör år 193 7ärsom
eller vid beräk-tidigare skall

tilläggspension enligtningen av
kap. § lagen inkomst-6 2 2 om

grundad ålderspension även
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§ lagentillämpas kap.5 4 om
och punktallmän försäkring 6 i

övergångsbestämmelserna till
ändringlagen 1992:1277 iom

bestämmelsernasnämnda lag i
lydelse före den 2001.1 januari

26 §
ålderspen-inkomstgrundad1998:674Inkomstpension enligt lagen om

år denfrån januari 2001 tillansökan och medbetalassion skall ut utan
ålderspension enligt lagenår uppbärutgången 2000vid avsom

försäkring.1962:381 allmänom

utbetalningBeslut avom
tilltilläggspension somannan

bestämmel-med stödfattats av
all-§ lagen16 kap. 12i omsen

föreförsäkring utgångenmän av
till-fortsättaskall2000år att

utbetalninglämpas för av
enligt lagentilläggspension om
ålderspension.inkomstgrundad

kraft den januari 2001.lag träder i 1Denna
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4 Förslag till

Lag ändring i lagen 1998:705 ändring iom om

lagen 1969:205 pensionstillskottom

föreskrivsHärigenom frågai lagen 1969:205 pensionstill-att om
skott övergångsbestämmelsemapunkten i2 till lagen 1998:705att om
ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

Äldre Äldrebestämmelser skall bestämmelser skall
fortsätta gälla för tid före fortsätta gälla för tid föreatt att
ikraftträdandet. För tid därefter ikraftträdandet.
skall äldre bestämmelser fort-

gälla försätta att personer som
födda ellerår 193 tidigare.7är
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tillFörslag5

kommunalskattelagenändring iLag om

1928:370

tillövergângsbestämmelsemaipunkten 2föreskrivsHärigenom att
skall1928:370kommunalskattelagenändring i1998:682lagen om

gälla.upphöra att

Föreslagen lydelseNuvarande lydelse

Äldre skallbestämmelser
gälla förfortsätta att personer

eller tidi-födda 1937årärsom
gare.

förstatillämpasjanuari ochden 2001i kraft llag träderDenna
års taxering.gången vid 2002
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6 Förslag till

Lag ändring i lagen 1998:707 ändring iom om

lagen 1990:773 särskilt pensionstillägg tillom

ålderspension långvarig vårdför sjukt ellerav

handikappat barn

Härigenom föreskrivs frågai lagen 1998:707 ändring iom om
nämnda lag 5 och 6 skall följandeha lydelse.att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

5 §
För tillgodoräknade vårdår det särskilda pensionstilläggetärsex per

kalenderår fem prisbasbeloppet enligt l kap. 6 § lagenprocent av
1962:381 vårdårallmän försäkring. varjeFör tillgodoräknasom som
därutöver ökar tillägget med fem prisbasbeloppet.procent av

För den har börjat uppbära särskilt pensionstillägg före densom
månad då han eller hon årfyller 65 minskas tillägget med 0,5 procent
för varje månad då tillägget återstårbörjar till månaddenutges,som,
då han eller hon år.fyller 65

För den har börjat uppbära särskilt pensionstillägg efter denattsom
månad då han åreller hon har fyllt 65 ökas tillägget med 0,7 procent

månadför varje då tillägget börjar förflutit från den månadutges,som,
han eller hon fyllt år,65 dock längst till månadnär och med den när

han eller fyllt år.hon 70

För den inte kan tillgo- denFör född år 1937ärsom som
doräknas års40 försäkringstid eller tidigare och kanintesom
för garantipension enligt tillgodoräknaslagen full försäkrings-
1998:702 garantipension tid för folkpension enligt be-om

särskilt pensionstillägg till stämmelserna kap. § lagenutgör 5 1i
ålderspension andel allmän försäkring isamma av om para-
det särskilda pensionstillägget, grafens lydelse före den
beräknat enligt första-tredje 1 särskiltjanuari 2001 utgör
styckena, garantipension pensionstillägg till ålderspen-som
enligt 3 kap. 6 lagen§ andel detsion sär-om ga- samma av
rantipension eller, skildaför- pensionstillägget, beräk-utgör om
utsättningarna för till efter första-treaje styckena,rätt natgaran-
tipension förelegat, skulle skulle ha medutgöra vissutgettssom

sådanoavkortad pension. andel oavkortad sådan folk-av av
För den föddpension. ärsom
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ochellerår1938 somsenare
årstillgodoräknas 40inte kan

garantipensionförsäkringstid för
1998:702enligt lagen om

särskiltgarantipension utgör
ålderspensiontillpensionstillägg

särskildadetandelsamma av
beräknatpensionstillägget, en-

styckena,första-tredjeligt som
§enligt kap.15garantipension 3

garantipension utgörlagen om
förförutsättningarnaeller, om

förelegat,garantipensiontillrätt
sådanoavkortadskulle utgöra av

pension.

6§
dennaföljerOm intedennaföljerinteOm annatannat avav

föreskrivsskall vadlagföreskrivsvadskalllag omsomomsom
1998:702garantipension i lagen1998:702garantipension i lagen

eller igarantipensionigarantipension eller annanannan omom
särskilttillämpasförfattningsärskiltförfattning tillämpas

dockskallpensionstillägg. Dettaskall dockpensionstillägg. Detta
samordningfrågagälla iintesamordningfrågagälla iinte omom

isådan livräntamedisådan livräntamed avsessomsom avses
§§ lagenochkap. 4 5garanti- 4lagen4 §4 kap. ga-omom

rantipension.pension.

föreskrifter.särskildagällerinkomstskattfrågaI om
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Förslag7 till

Lag ändring i lagen 1998:703om om

handikappersättning Vårdbidragoch

Härigenom föreskrivs frågai lagen 1998:703 handikapper-om om
sättning Vårdbidragoch 17 §§ skall ha följande lydelse.att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

l7§
Handikappersättning och Handikappersättning och

vårdbidrag må- Vårdbidragskall betalas skall betalas må-ut ut
nadsvis. När ersättningsbeloppet nadsvis. När ersättningsbeloppet
beräknas månadför skall den beräknas för månad skall dener- er-
sättning för år frånräknat vilken år frånsättning för räknat vilken
beräkningen utgår till utgåravrundas beräkningen avrundas till

krontal järrmt krontalnärmaste jämntär närmaste ärsom som
delbart med tolv. Om den delbart tolv.med Om denersätt- ersätt-
ningsberättigade förutom handi- ningsberättigade förutom handi-
kappersättningen eller vårdbi- kappersättningen vårdbi-eller
draget uppbär förtidspen- draget förtidspen-även uppbäräven
sion eller efterlevandepension sion eller efterlevandepension
enligt lagen 1962:381 all- enligt lagen 1962:381 all-om om

ålderspensionförsäkring, ålderspensionförsäkring,män män
enligt lagen 1998:674 in- enligt lagen 1998:674 in-om om
komstgrundad ålderspension komstgrundad ålderspension,
eller garantipension enligt lagen eller bosättnings-garantipension
1998:702 garantipension tillägg enligt lagen 1998:702om
skall samtliga dessa ersättningar garantipension skall samtligaom

ersättning vid dessa ersättningaranses som en av- anses som en
rundningen. Avrundning skall i ersättning vid avrundningen.
första hand på garantipen- Avrundning skall i förstagöras hand
sionen, därefter folkpensio- garantipensionen eller,göras

och sedan handikapper- till sådan pension interättnen om
sättningen eller vårdbidraget. föreligger, bosättnings-på

tillägget, därefter folkpensio-
och påsedan handikapper-nen

sättningen vårdbidraget.eller
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tillFörslag8
iändring1998:678i lagenändringLag omom

arbetsskadeförsäkring1976:380lagen om

till lagenövergångsbestämmelsenföreskrivsHärigenom att
lydelse.följandeskall hanämnda lagiändring1998:678 om

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

kraft deniträderlagDennadenkraftiträderlagDenna
ÄldreÄldre bestäm-1999.januari1bestäm-januari 1999.l

gäller fort-§kap. 4i 4melserfort-gäller§i kap. 44melser
ärförfarandeför ärfarande sompersonersompersoner

Vidtidigare.år eller1937föddaeller tidigare.år 1937födda
bestäm-dennatillämpning av

med ålderspensionskallmelse
all-1962:381lagenenligt om
be-deförståsförsäkringmän

tilläggs-formlopp i avsom
1998:674lagenenligtpension
ålderspen-inkomstgrundadom

folkpensionformision samt av
denpensionstillskott ingår ioch

beräknings-pensionsberättigades
§ lagenkap.enligt 3 4underlag

garantipension.1998:702 om



-
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Inledning1

uppdragUtredningens1.1

allaprincipiomfattarochobligatoriskapensionema ärallmännaDe
har itilläggspensioneringenochFolk-Sverige.iarbetarellerborsom

ibestämmelserregleratsår 1999medochtillhelhet framsin genom
HuvudförmånemaAFL.försäkring utgesallmän1962:381lagen om

vidSärskilda lagarefterlevandepension.ochförtids-ålders-,i form av
pensionstillskottbestämmelserinnehåller bl.a.AFL somsidan omom

tjänatharellerhelt saknarpensionsberättigadtillkan somsomutges en
Vida-pensionärer.bostadsstöd tillbestämmelserlåg ochATP omen

grund-särskildadetpensionärerförSkattereglersärskildagällerre -
folkpensionformigrundtrygghetenSGA göravdraget att avsom-

skattefri.praktikenipensionstillskott äroch
ålderdomvidgrundskyddfolkpensioneringen m.m.ettGenom ges

belopp.enhetligaprincipimedFolkpensionsförmånema utges
s.k. inkomst-denenligtuppbyggddäremotTilläggspensioneringen är

princip bestämsiATP-förmånemainnebärbortfallsprincipen. Detta att
yrkesverksammadenunderhaftförsäkradedende inkomster somav

för-harhonellerlivet vilka hanårantal underdetochdelen avav
värvsarbetat.

pensions-reformeramedarbetepåbörjades att1980-taletUnder ett
ålderspen-reformeratiresulteratharreformarbete ettDettasystemet.

ålderspension,inkomstgrundadförmedsionssystem systemnyttett
ålderspension LIPinkomstgrundad1998:674i lagenreglerat om

garanti-1998:702lageniregleratgarantipensionssystem,och omett
framarbetatsharålderspensionssystemetreformeradepension. Det

pensions-förriktlinjernariksdagen nyttettgrundval de antagnaavav
bet.princippropositionen,kalladnedan1993/942250,Prop.system -

kraftiträdde LIPdelenTill1993/942439. störstarskr.1993/94:SfU24,
kraft deniträdergarantipensionjanuari 1999. Lagenden 1 om

uppbyggdålderspensioneninkomstgrundade ärjanuari 2001. Den
pensions-principiintjänad kronavarjedvs.livsinkomstprincipen, ger

två delar,uppdelad iålderspensionen ärinkomstgrundadeDen enrätt.
Garantipensionen ärprerniepension. attochinkomstpension somseen
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utfyllnadspension och förmån inteär till samtligaen utgesen som pen-
sionsberättigade endast till dem helt saknar inkomstgrundadutan som
ålderspension eller har tjänat lågendast sådan pension. Garanti-en
pensionen också fullt beskattningsbarär pensionsförmån. I ochut en
med garantipensionen införs avskaffas också detatt SGA ärsom
kopplat ålderspensionen.till Det emellertid endastär ärpersoner som
födda år 1938 eller omfattas det reformerade ålderspen-senare som av
sionssystemet. Personer födda år 1937 eller tidigare kommer in-som
komstgrundad ålderspension framöveräven endast erhålla tilläggs-att
pension. Enligt bestämmelserna i kommerLIP tilläggspensionen också

omfatta den ATP-baserade folkpensionen.att
Enligt de i princippropositionen riktlinjerna skallantagna även

dagens grundskydd för födda år 1937 eller tidigare, vilka intepersoner
omfattas det reformerade ålderspensionssystemet, ersättasav ettav
fullt beskattningsbart grundskydd, särskild övergångsvisut garanti-en
pension. Syftet med den övergångsvisa garantipensionen allaär att
pensionärer skall likabehandlas med löntagare. I princippropositionen
har modellen för övergångsvis garantipension konstruerats efter den
modell gäller för garantipension till födda 1938 ellersom personer
senare.

I direktiven Dir. 1997:149 inledningsvis allmän bakgrundges en
till grundskyddet enligt AFL och till det reformerade ålderspensions-

Huvudsyftet med uppdraget för årsystemet. föddaär 1937att personer
eller tidigare dagens grundskydd för ålderspensionärerersätta i form

folkpension, pensionstillskott och SGA för folkpensionärer vid be-av
skattningen övergångsvismed garantipension. Denna skall beskattasen
enligt regler gäller för löntagare och kommer gällasamma attsom som
för pensionärer årfödda 1938 eller senare.

direktivenI huvudprincipen för vårt arbete skall iattanges attvara
princip ingen pensionär fåskall lägre disponibel inkomst efteren om-
läggningen från folkpension till övergångsvis garantipension. Denna
huvudprincip skall inte bara gälla för dem får del den över-som av
gångsvisa garantipension för dem påverkasäven endastutan som av
omvandlingen den inkomstgrundade ålderspensionen.av

Enligt direktiven bör reglerna för övergångsvis garantipension vara
så generella möjligt och individuella beräkningar densom av nya
grundtryggheten bör undvikas. Vidare vid konstruktionenattanges av
den övergångsvisa garantipensionen skall beaktas utformningen av ga-
rantipensionen för den s.k. mellangenerationen födda mellanpersoner-
åren 1938 och 1953 så tvåde grundskyddssystemen inte kommeratt-

väsentligt skilda förmånsnivåer.att ge
Vidare har det vårtvarit uppdrag undersöka med vilka förmåner,att

förutom den allmänna inkomstgrundade pensionen, den över-som
l l
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Direktivensamordnas.skall attgarantipensionengångsvisa anger
såsomskall,grundtrygghetendenundersökaskallsärskilt an-nyaom

denpensionsådanmedsamordnasprincippropositionen,i somges
tjänstepensionsavtal.grundfårpensionsberättigade av

bestämmel-analyserauppdragockså fått i närmareVi har att om
in-vidi kraftträdaskallgarantipensionenövergångsvisadenserna om

eller förstkraft,träder igarantipensiondåår lagen2001gången omav
år 1938föddatillgarantipensiondåår 2003ingångenvid personerav

betalaskaneller ut.senare
skall fi-garantipensionenövergångsvisadendirektivenI attanges

modifieringartillförslagskattemedel. Deallmännamed avnansieras
fårframläggergarantipensionövergångsvisförkonstruktionen som

jämförtgrundskyddet ökarförkostnadernatotaladeinnebärainte att
sådanmedförförslagetOmförslag.princippropositionens enmed

grund-delarandrainomfinansieringsökaskallkostnadsökning av
skyddet.

till kon-förslagvårthurbedömningockså haftVi har göraatt aven
inter-isigställergarantipensionen ettövergångsvisadenstruktion av

perspektiv.nationellt

arbetetUppläggning1.2 av

principiövervägandenbetänkande ligger atti dettaTyngdpunkten
föreekonomiskt ännettoutfall settfåskall sämrepensionäringen ett

våra för-ikraftträdandetvidhonellerhanornläggningen, om avoavsett
effektdennatillMed hänsyneller inte. attålderspensionuppbärslag

fåskallpensionsberättigade ersätt-denuppnås endastkan attgenom
huvudsak-vårt arbetehargrundavdraget,särskildaslopadeför detning

pensionsförmån. Iskatteförrnån tilldennavaritligen översätta enatt
pensionsförmånerde ut-beräkningenändratvi inteprincip har somav

haskulleelleromläggningenpensionsberättigade företill den somges
grund-dagensbestämmelsernahenne,ellerhonomtill omutgetts om

gällt.hadeskydd alltjämt
direktivenhållits. IsammanträdenelvaharutredningsarbetetUnder

med Ut-och1994:GSGenomförandegruppensamråd medanvisade
inkomstprövningför1997:150 översyn systemetredningen S avom

helaUndergenomförts.har ut-pensionärerförbostadstillägg m.m.av
Riksför-medkontakterlöpandehaftutredningenharredningsarbetet

be-olikagång harUnder arbetetsRiksskatteverket.ochsäkringsverket
garanti-övergångsviskonstruktion förfinnagjorts förräkningar att en

nettopension stämmerpensionsberättigadedenpension somensom ger
Tillornläggningen.får videller honhannettopensionmed denöverens
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viss del har underlaget för beräkningarna tillhandahållits Riksför-av
säkringsverket. Underlag för beräkningarna har också tagits fram av
Kommunsektoms Pension AB och Statens pensionsverk. Kostnadsbe-
räkningarna har gjorts kanslirådet Bengt Eklind Finansdeparte-av

Underlaget tjänstepensioner harmentet. tagits fram departe-om av
mentssekreteraren Lars Erik Lindholm, Finansdepartementet.

Utredningen har haft vissa kontakteräven såvälmed statliga och
kommunala privata avtalspensionsorgan försäkringsbolagsom samt

administrerar och betalar pensioner grund tjänstepension-som ut av
avtal.

Utredningens direktiv återfinns bilaga till betänkandet.som
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ochriksdagsbeslutTidigare2

utredningsförslag m.m.

1993/94:250propositionapril 1994den 28överlämnadeRegeringen
till riksdagen. Propo-pensionssystemetdet allmännaReformeringen av

all-reformering detriktlinjer förtillinnehöll förslagsitionen aven
pensionssystemreformeratoch hurålderspensionssystemetmänna ett

riktlinjernaDe föreslagnaskulle utformas.övergångsregleringenoch
deföreträdarna förträffats mellanöverenskommelsebyggde somen

Pensionsarbets-socialdemokraterna iregeringspartiema ochfyra
pensionssystembetänkandet Reformeratredovisats ioch somgruppen

revideradedelari vissapropositionenFörslagen i1994:20.SOU var
rernissbehandlingenframförts undertill de synpunktermed hänsyn som

deltog Pensions-propositionenberedningenbetänkandet. I avav
propositionenställde sig bakomSamtligaföreträdare.arbetsgruppens

förhållande till be-gjorts iockså revideringardärmed deoch som
framställningen kommerfortsattai dentänkandet. Propositionen, som

frågor lämnadesinnebar vissaprincippropositionen,benämnas attatt
Propositionenberedningsarbetet.det fortsattaför lösas underöppna att

några författningsförslag.innehöll inte
princippro-juni 1994 de iden 8beslutRiksdagen godkände genom

ålderspensions-reformeringriktlinjerna förföreslagnapositionen en av
socialför-framlagtsbetänkandeenlighet med detisystemet avsom
betänkan-1993/94:439. I1993/94:SfU24, rskr.säkringsutskottet bet.

proposition,regeringensförtydligandenmed vissadet tillstyrktes sam-
tillkännagivanden.föreslog vissapunktertidigt utskottet ett parsom

arbetsgruppregeringen tillsättabeslutadejuni 1994Den 23 att en
med före-Genornförandegruppen,benämndinom Socialdepartementet,

princippropositionen.bakomställt sigpartiernaträdare för som
be-medverka vid det fortsattaGenornförandegruppen fick i uppdrag att

bered-fortsattavårda överenskommelsen. Denredningsarbetet och att
iinom Socialdepartementethuvudsakligen skettdärefterningen har

inforrne-kontinuerligtGenomförandegruppensamarbete mednära som
delfrågor uppkommit. vissolika Enställning tilloch tagitrats somom
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det fortsatta arbetet med reformerat pensionssystem har lämnatsettav
till särskilda utredare.

Vissa resultat det fortsatta arbetet presenterades i departe-av
mentspromemorian Reformerat pensionssystem lag inkomstgrun-om-
dad ålderspension, 1995:41. promemorianDs I föreslogs be-attm.m.
stämmelser intjänande beräkning ålders-och inkomstrelateradom av
pension skulle in i lag inkomstgrundad ålderspension.tas en ny om
Övergångsbestämmelser lagtill denna föreslogs bli i sär-upptagna en
skild lag införande den lagen. Vidare redovisades i promemorianom av
förslag vissa bestämmelser för ingårnärvarande i lagenattom som
1962:381 försäkringallmän AFL skulle föras till denöver sär-om
skilda införandelagen förslag till ändringarvissa i AFL och andrasamt
lagar.

Departementspromemorian innehöll emellertid inte förslag till lös-
ningar frågor princippropositionen.samtliga lämnats iöppnaav som

frågorI det fortsatta arbetet beträffande huvudsakligen finansiella läm-
ålderspen-nades i departementspromemorian Lag inkomstgrundadom

frågorsion vissa finansiella 1997:67 förslag till lösningarDsm.m.-
frågor.vissa dessa departementspromemorian behandladesI ävenav av

frågor uppkommit till följd rernissbehandlingen Ds 1995:41.som av av
Frågor ålderspensionssystemetgrundtrygghet i det reformerade be-om
handlades särskilt och förslag i denna del redovisades i departe-

samordningsfrågor,mentspromemorian Garantipension och m.m.
Ds 1997:66. I denna lämnades förslag till garantipension för dem som

ålderspensionssystemet,omfattas det reformerade dvs. garanti-av en
pension för dem födda år eller1938ärsom senare.

Vad beträffar det premiepensionssystemet regeringen is.k. uppdrog
teknisk1997 särskild utredare lägga fram förslag ut-attmars en om

formning ingickdir 1997:46. I uppdragetsystemet att presenteraav
lagförslag premiepensionssystemet föreslårörande det och de änd-nya
ringar dånödvändiga i gällande lagar. Utredningen överlämna-som var
de i oktober 1997 betänkandet premiepension SOU 1997:Lag 131.om
Tidigare förslag till premiereservsystem har betänkandetlämnats iett
Allmänt pensionssparande SOU 1996:83.

Regeringen lade den 2 april 1998 fram propositionema 1997/98:151
ålderspensionInkomstgrundad och 1997/982152 Garantipensionm.m.

för riksdagen. Förslagen samrådutarbetats i med Genomför-m.m. som
andegruppen baserades bl.a. de nämnda departementsprome-ovan
morioma Ds 1997:66 och 1997:67 1995:29Ds Ds Vissaävensamt
frågor avseende allmänna egenavgifter, 1995:55 Utvidgad avgifts-Ds
skyldighet ålderspensionvad Ds 1998:7 AP-fonden och detavser m.m.,

ålderspensionssystemetreformerade utredningsbetänkandet Lagsamt
Premiepension SOU 1997:131.om
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På regeringen framlagda propositionemagrundval de antogav av
in-riksdagen den juni förslagen till lag 1998:6748 1998 bl.a. om

komstgrundad ålderspension och lag 1998:675 införandeLIP om av
ålderspensionlagen inkomstgrundad lagen1998:674 samtom
införande lagen in-1998:702 garantipension. Lagen av omom om

Ävenålderspension 1999.komstgrundad trädde i kraft den 1 januari
såsom fast-bestämmelserna intjänande ochvissa delar LIPav om

tidpunkt.ställande pensionsrätt trädde i kraft vid Bestäm-sammaav
ålderspension i kraft förstoch utbetalning trädermelserna uttag avom

Även i kraft denjanuari lagen garantipension träderden 2001.1 om
sådan pension i praktiken inteUtbetalning kommer1 januari 2001. av

då pensionsberättigadeår de äldstaske förrän under 2003,att som om-
år.fattas lagen fyller 65av

utredareregeringen särskildjuni 1996 uppdrogI göraatt enen
förslag tillefterlevandepension och lämnaföröversyn attsystemetav

efterlevandepensioneringen dir. 1996:51. Väg-konstruktionny av
reglernareglerna harmonierar medledande skulle bl.a. deattvara nya

Efter-ålderspensionssystemet. Utredarens förslagför reformeradedet
ålderspensions-anpassning till det reformeradelevandepension En-

överlämnades till regeringen den 1 oktoberSOU 1998:120systemet
1998.

särskild utredarei januari 1997 uppdragRegeringen lämnade en
lång-ersättning vidför ekonomiskutforma förslag till ett systematt

arbetsförmåga överlämnatdir 1997:9. Utredaren harvarigt nedsatt
och aktivitet SOUOhälsoförsälcringen Trygghetbetänkandena -

Övergångsbestämmelser SOUOhälsoförsäkringen1997:166 och -
proposition till riks-lämnade i 19981997:189. Regeringen mars en

riktlinjer bör ligga tillvilka principer ochdagen med förslag till som
förtidspension ochreformering dagens medgrund för systemen av

ålderspension skall be-framöversjukbidrag och hur pensionsrätt för
degodkände riksdagenförtidspensionärer. 15 maj 1998räknas för Den

betänkandei enlighet med deti propositionen föreslagna riktlinjerna
1997/98:Sfu1l, rskr.socialförsäkringsutskottet bet.lagts framsom av

1997/98:237.
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3 Grundskyddet enligt lagen om

allmän försäkring

Ålderspension i form folkpension3.1 av

och pensionstillskott

ålderspensionssystem enligt 1962:381Grundskyddet i dagens lagen
pensionstill-allmän försäkring folkpension ochAFL utgörsom av

kompletteras vissa särskilda folkpensions-skott. Detta grundskydd av
förmåner Grundskyddetoch det särskilda grundavdraget SGA. ga-

låga skäligden har haft inga eller inkomsterranterar person som en
grundförrnånekonomisk standard pensionär. Folkpensionen är ensom

avgiftsbetalning eller arbetsinkomsteroberoende tidigare utgessom av
princip enhetligt belopp. Folkpen-till samtliga pensionärer med iett

ensamstående för gifta pensionärer.sionsbeloppet dock högre förär än
gift pensionsberättigad pensionsberättigad stadig-Med likställs somen

pensionsberättigade varit giftvarande sammanbor med denannan som
ensamståendeMed pensionsbe-med eller har eller har haft barn med.

åtskildpensionsberättigad stadigvarande leverrättigad likställs en som
föranlederfrån sin make eller maka, särskilda skäl annat.om

ålderspensionärer med folkpensiondecember uppgick antaletI 1997
till cirka 1 590 000.

folkpensionsförmånema förutom pensions-särskildaDe utgörs, av
bamtillägg, handi-tillskott, särskilt pensionstillägg, hustrutillägg,av

Vårdbidrag,kappersättning, bostadstillägg för pensionärer BTP och
särskilt Nedan kommerbostadstillägg för pensionärer SBTP. att

ålderspensionendast redogöra för i form folkpension och pensions-av
Övriga folkpensionsfönnåner,tillskott. och redovisarBTP SBTP,utom

avsnitti
förutsättning för skall tillEn grundläggande ha rättatt en person

folkpension hon försäkrad och i Sverigehan eller bosattär är näratt
förmånen börjar uppbäras. En svensk medborgare bosattär utom-som

årlands har till folkpension grundas antal med tillgo-även rätt som
doräknade pensionspoäng.



62 Grundskyddet enligt lagen allmän försäkring SOU 1999: 17om

Försäkrade för folkpension dels svenska medborgare, oberoendeär
de bosatta, dels utländska medborgare och statslösaär ärav var som

bosatta i Sverige. En försäkrad lämnar Sverige skall fortfarandesom
bosatt här, utlandsvistelsen avsedd längstär att ettanses vara om vara

år. statlig arbetsgivareDen sänds till land för arbeteett annatsom av en
för arbetsgivarens räkning bosatt i Sverige under hela ut-anses vara
sändningstiden oberoende dennas längd. Detta gäller med-ävenav
följande make/maka eller därmed jämställd år.barn under 18samt- -

försäkrad månadEn bosatt i Sverige skall fr.o.m. denärperson som
då århan eller hon fyller 16 inskriven hos allmän försäkrings-vara
kassa.

föremålBegreppet försäkrad har varit för i särskild ordningöversyn
Översynendir. 1995:106. förmåner enligtomfattade bl.a. AFL, och

utredningsuppdraget innefattade inskrivning hosäven övervägaatt om
någonförsäkringskassan skall förutsättning för skall rättattvara en

förmån.till Utredningen överlänmade i maj 1997 betänkandet Enen
lag socialförsäkringar Betänkandet har varit före-SOU 1997:72.om
mål för remissbehandling bereds inom Socialde-och för närvarande
partementet.

Någon bestämning förutsättningar konstituerardenärmare av som
bosättning frånsettfinns inte i AFL statsanställda, det försäk-ärutan
ringskassan bedömer bosatt i Sverigeär attsom om en person anse som

således Vissa föreskrifteroch skall inskriven hos kassan. har dockvara
meddelats Riksförsäkringsverket. Som huvudregel gäller attav en per-

bosatt i Sverige han eller hon har sitt egentliga hem-son anses vara om
vist här, eller han eller hon kommer hit med avsikt vistas häratt sta-om
digvarande. Detsamma gäller den vistas här åränatt ettsom avser mer
för förvärvsarbete eller studier, dennes medföljande make/maka eller-
därmed jämställd år. inflyttadoch barn under 18 För att en person-

frånskall bosatt han eller anländerhär redan det hon tillattanses
såledesSverige, skall avsikter vistelsendet föreligga vissa beträffande

här.
försäkradeFör den skall ha till folkpension krävs vidarerättatt att

han eller antingen århon varit bosatt i Sverige i minst eller tillgodo-tre
räknats pensionspoäng för allmän tilläggspension ATP för minst tre
år. år för år,Med vilka tillgodoräknats pensionspoäng likställs vissa se
nedan. kvalifikationstid bådeKravet gäller för svenska och utländ-
ska medborgare.

Folkpension beräknas enligt två alternativa regler, antingen i för-
hållande årtill det antal under vilken den försäkrade har varit bosatt i
Sverige bosättningsregeln förhållande åreller i till det antal för vilka
den försäkrade har tillgodoräknats ATP-poäng ATP-regeln. För att
den försäkrade skall ha till oavkortad måstefolkpension han ellerrätt
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årbosättningsår med ATP-eller 30hon ha tillgodoräknats antingen 40
åren 1896 och 1914 skallfödda mellanFör ärpoäng. personer som

föddpensionsberättigadtrettio bytas talet tjugo. Entalet ärut mot som
medborgare skallnågot åren svenskunder 1915-1923 och ärav som

årår för varje dentjugo ökat medtrettio bytas talettalet ettmotut som
år färre1914. Om antaletpensionsberättigade född äränär senare

med relevantrespektive 1/30, ellerfolkpensionen med 1/40reduceras
detår skall betalas enligtvarje somsaknas. Pensionentjugondel, för ut

förmånligapensionsberättigadeföralternativ det den mest re-som ger
sultatet.

Sverigebosättningstid igällerVad beträffar bosättningsregeln att
årår detår då fyller 16dettillgodoräknas fr.o.m.kan t.o.m.en person

år.då fyller 64han eller hon
bosättningstid itillgodoräknasfolkpensionVid beräkning somav

Sverigevarit folkbokförd ivilken harSverige tid, under en-en person
utlandet skallflyttning tillVidfolkbokföringslagen 1991:481.ligt
enligt nämndatill tid efterdock intehänsyn utresan,tas personenom

utflyttad.avregistreraslag skall som
för vadkompletterande reglerhuvudregeln finnsVid sidan somom

iSverige. Vilka dessabosättningstid itillgodoräknas ärskall angessom
beskrivas enligt följande.korthetkan ii 5 kap. 6-9 AFL. Dessadag

utlänningslagenuppehållstillstånd enligt kap. 4 §1söktDen som
skallföreskrifter enligt äldre lagmotsvarandeeller1989:529 som

folkbokföring,tid företillgodoräknasbosättningstid i Sverige även
Sverige.vistats ioavbrutet harfolkbokföringhan eller hon föreom

Svenskautomlands förhar arbetatmedborgareEn svensk som
tillknutettrossamfund ellersvensktkyrkan, ärettannat somorgan

biståndsorganisation tillgodo-svensksådant samfund, ellerett en
huvudregelnvad följerockså bosättningstid,räknas utöver avsom

tidvarit utsänd. Föreller hartid han honfolkbokföring, för denom
utlandsvistelsenendastår gäller bestämmelsenefter 1992 varatom

årunder högst i följd.tre
vilken eller in-anställningförsäkrad haft inkomstTid under aven

skall tillgo-i 11 kap. AFLförvärvsarbetekomst annat avsessomav
bestämmelse förut-bosättningstid i Sverige. Dennadoräknas som

tillgodoräknats.pensionspoängintesätter att
anställning i landhaftTid svensk medborgareföre 19934. annatsom

bo-reglerad pension räknastill svensk statligtgrundat rätt somsom
pension grundadtid, för vilken tillsättningstid i Sverige. Den rätt

sådan pensionför vilkenbosättning i landet föreligger ochdet andra
lik-skall dock intebosatt i Sverige,kan utbetalas till den ärsom

ställas med bosättningstid.
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Om såregeringen förordnar, skall tid under vilken försäkraden
års ålderunder 26 bedriver istudier land räknas bosätt-annat som

ningstid i Sverige.
Den beviljats uppehållstillstånd med stöd 3 kap. eller2 3 §§som av
utlänningslagen får tillgodoräkna sig bosättningstid i sitt hemland
eller i land där han eller hon beretts tillfällig fristad förhållandei till
bosättningstid i Sverige.

I 5 kap. § finns8 de s.k. överledandereglema innebärande för-att en
tidspensionär vid beräkning folkpension ålderspensioni form fårav av
tillgodoräkna sig den bosättningstid legat till grund för beräk-som
ningen förtidspensionen. Motsvarande gäller förav en person som
uppburit särskild efterlevandepension, varvid det den avlidnes bo-är
sättningstid beaktas.som

5 kap. 9 § AFL reglerar tillgodoräknande bosättningstid för folk-av
pension i form förtidspension.av

För till folkpension grundval årrätt antal med tillgodoräknadeav
pensionspoäng följer dagens årregler vissa för vilka pensions-attav

inte tillgodoräknats skall likställas sådana år.poäng med Enligt 5 kap.
§ år4 AFL likställs med för vilka tillgodoräknas pensionspoäng:

År för vilket pensionspoäng inte tillgodoräknats grund bris-av
tande avgiftsbetalning frånför inkomster förvärvsarbete ellerannat

grund begäran frånundantagande ATP. Bestämmelsernaav om
undantagande från försäkringen utgångenupphörde gälla vidattom
år 1981, med hänsyn Övergångsbestämmelsertill har deav men

alltjämt betydelse för vissa försäkrade.
År före år 1960 för vilket beräknats till inkomstskattstatlig taxerad
inkomst.
År för vilket erlagts sjömansskatt; för årsvenska medborgare före år
1960 och för utländska medborgare år årföre 1974.
Inkomst försäkrad har uppburit år frånföre 1963 ambassadsom en
eller konsulat och för vilken han eller hon frånvarit frikallad skatt-
skyldighet i Sverige, under förutsättning det skulle ha beräknatsatt
till statlig inkomstskatt taxerad inkomst skattskyldighet hadeom
förelegat för ersättningen.

De i dag gällande reglerna till folkpension förhållandeirättom an-
tingen till antalet bosättningsår eller till antalet med intjänade pen-
sionspoäng trädde i kraft den januaril 1993. Dessförinnan hade
svenska medborgare bosatta i Sverige till folkpensionsför-rättsom var
månema, det ställdes något krav bosättnings- eller försäk-utan att
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ringstid. utländskaFör medborgare ställdes dock krav viss kvali-att
fikationstid fullgjord.var

Genom övergångsbestämmelsema till denna förändring har samtliga
i december 1992 uppbar pension oreduceradutgavspersoner som som

fått sin pension omräknad till alltså40-delar. Till dessa utgespersoner
oreducerad folkpension grundad års40 bosättningstid.en som anses

ocksåDetta gäller i fråga ålderspensionden vid ikraftträdandetom som
förtidautgjordes gäller för dem inteDet uppbaruttag.av samma som

pension i december 1992 vid denna tidpunkt hade därtill.rättmen
övergångsbestämmelsemaVidare innebär årföddaatt personer

eller tidigare får såsom1937 i princip tillgodoräkna sig tid utomlands
bosättningstid i Sverige, dvs. särskilda regler beräkning bosätt-om av

årningstid gäller för dem födda 1937 eller tidigare. För oredu-ärsom
folkpension ålderspension årscerad i form grundad 40 bosätt-av

ning, krävs före ålderspension föddansökan skall den äratt om som
åren år,mellan 1933 och 1937 ha varit bosatt i Sverige femunder minst

år år, ården född minst fyra den född minst1932 1931är ärsom som
år och den år tidigare två år. Någotfödd 1930 eller minstärtre som

på årkrav kvalifikationstiden fullgjord vid fyllda 65 ställs inte,äratt
det uppfylltavgörande bosättningskravet vid ansökanär ärutan att om

ålderspension. årinnebär född 1937 ellerDetta äratt person somen
tidigare och uppfyller bosättningskravet vid ansökningstillfället alltid

berättigad till oreducerad folkpension grundad bosättning. Omär en
pensionsberättigad tjänat till ålderspension grundatsrätten som

bosättning i det andra landet och pensionen betalas vid bosättning iut
tillgodoräknasSverige, dock inte den i utlandet intjänade tiden bo-som

sättningstid i Sverige. regler gäller villkor för svenskaDessa samma
åldersklasseroch utländska medborgare. samtliga dessutomFör krävs

årde efter fyllda 16 varit bosatta i Sverige under sammanlagt minstatt
tio år. övergångsbestämmelse pensionsberättigadDenna innebär att en
först ålderspensionkan uppbära reducerad under förutsättning atten

ellerhan hon vid ansökan uppfyller det först angivna tidskravet och
sedan, kvalifikationstiden fullt uppfylld, få till oreduceradnär är rättut
folkpension.

till folkpension ålderspensionRätt i form tillkommer försäk-av en
månad år.rad fr.o.m. den han eller fyller 65 Sådan pension kanhon

dock före denna tidpunkt efter särskild framställan däromävenutges
aldrig månad dåför tid före den den försäkrade fyller 60 år. Fr.o.mmen

den januari pensionsåldersgränsen1 1998 den undre förär personer
årfödda år. måste1938 eller 61 Om till föreligger detATPrättsenare

s.k. förtida såvälomfatta denna pension folkpensionen. Viduttaget som
pensionsuttag före månad då ården den försäkrade fyller 65 minskas
pensionen med månad återstår 65-års månaden.0,5 % till Omper som
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den försäkrade skjuter pensionsuttaget ökas pensionen med 0,7 %upp
månad efter månad då år,den den försäkrade fyllt 65 dock längstper

månad då år.den han eller hon fyller 70t.0.m.
beräkningen folkpensionen, pensionstillskottet ochVid bl.a.av

år pensionsförmånerSGA under antal beräknats efter basbe-har ett
tvåminskats medloppet enligt 1 kap. 6 § AFL, sedan det procent.

ingången årDetta basbelopp kallas prisbasbelopp. Sedan avnumera
1999 skall prisbasbeloppet inte längre minskas vid beräkningen av pen-
sionsförrnåner. års åldervid 65 hel folkpension i formVid uttag utges

Årålderspension 96 prisbasbeloppet.till ogift försäkrad med %av av
år, månad.kr eller kr En gift1999 detta 34 944 2 912motsvarar perper

ålderspensionfår i med 78,5 % prisbas-folkpension form avperson av
årår krbeloppet, vilket 1999 28 574 kr eller 2 381motsvarar per per

månad.
fjärde-ålderspension kan hel,Folkpension i form tas ut tresomav

eller uppskjutetdels, eller fjärdedels pension. Vid förtidahalv aven
ökning den del i det enskildaminskning elleruttag tas utavser som

fallet.
också återkallas. förutsättning förpension En dettaEtt kanuttag av

års ålder,på före 65dock, motsvarande gäller vidär sätt uttag attsom
återkallelse utgående ånyoockså När pensionensamtidigt sker ATP.av

storlek beaktande de beräknings-börjar lyftas beräknas dess med av
återkallelseregler gäller för förtida eller uppskjutet Enuttag. avsom

i tidålderspensionsuttag den januari 1999 begränsadsedan 1är genom
gång månad.sådan återkallelse får sjätteendast görasatt en var

lågålderspensionärer har ATP för-Till helt saknar eller utgessom
maximalt 55,5folkpension pensionstillskott %ävenutom ett avom

månad 1969:2051999 enligt lagenprisbasbeloppet 684 kr1 per
tillkommit för minska de eko-pensionstillskott. Tillskottet har attom

och dem inte harnomiska skillnaderna mellan dem har ATP somsom
sådan uppbar 350 eller 22pension. I december 1997 000 %ca av
ålderspensionärema pensionstillskott. majoritet dessa kvin-En varav

ålderspensionärema uppbar pensionstillskottAv de kvinnliga 33 %nor.
jämfört med de manliga.sju procent av

såväli formPensionstillskottet inkomstprövat ATPär mot av
ålderspension omställningspension, särskild efter-.änkepension,som

pension enligt utländsklevandepension och förtidspension motsamt
sålagstiftning. Avrälmingen konstruerad denATP sättär attmot

nivå inte får någotuppbär överstiger pensionstillskottetsATPsom som
sådant tillskott. Till den uppbär med lägre beloppATP utges pen-som

förmånema frånsionstillskott mån intei den de sammanlagda ATP
nivånöverstiger för oreducerat pensionstillskott. Pensionstillskottet av-

lagstiftning minskarräknas krona för krona. Pension enligt utländsk
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pensionstillskottet ATP. För haft in-sättsamma som personer som
komst förvärvsarbete och inte betalat tilläggspensionsavgiftannatav
minskas pensionstillskottet med hänsyn till den skulle haATP ut-som

avgifter tillhade erlagts fullo. Fram till den juli 1990 gällde1getts om
dåmotsvarande ståden försäkrade, enligt äldre regler, valt utanföratt

försäkringen sådanaför ATP begära s.k. undantagande. fallIattgenom
såledesavräknades pensionstillskottet den ATP skullemot utgettssom

Frånundantagande inte hade skett. och med den juli skall1 1990om
emellertid, vid avräkning pensionstillskott till pensionärerATPmotav

varit från utgåendeundantagna försäkringen, endast faktiskt ATPsom
beaktas.

Vid förtida respektive uppskjutet folkpensionen minskasuttag av
respektive ökas pensionstillskottet motsvarande gäller försätt som
folkpensionen. Vid partiellt folkpension pensionstillskottuttag utgesav
med motsvarande andel fullt pensionstillskott. Pensionstillskottetav

utgåendeefter avräkning för eventuell med antal 40-ATP utges samma
delar eller ålderspensionen i övrigt. Pensionstillskott30-delar ut-som

till den bosatt i Sverige.ärges som

ålderspension3.2 Inkomstbeskattning av

3.2. 1 akgrundB

En viktig del i det nuvarande för grundtrygghet försystemet personer
lågmed pension den uppbär folkpension har till SGA.rättär att som

så folkpension ochDetta utformat pensionärer med enbartär att pen-
sionstillskott inte beskattas.

årRedan vid tillkomsten lagen 1946:431 folkpensioneringomav
ansågs pensionsfönnånema skulle beskattas fullt skulle1948 utatt om

huvudsyftet ekonomisktmed folkpensionsrefonnen, deäven sämstatt
fåställda pensionärerna skulle godtagbar levnadsstandard, förlorat.en

då gällande vid beskattningen kom därigenom till-Det avdraget attextra
lämpas för folkpensionärer.även

högst kr inteDet kunde därvid konstateras avdrag 700att ett om var
tillräckligt då åstad-för tillsammans med det gällande ortsavdragetatt
komma den önskade effekten, uppbar endast folk-nämligen denatt som
pension skulle bli befriad från Därför höjdeskommunal skatt. avdraget
för skattskyldiga med folkpension till högst 2 000 kr. Den prövning av

skatteförmåganedsatt gällde skattskyldiga beviljandetför övriga vidsom
avdrag gjordes inte. En inkomst helt eller till huvud-extraav varsperson

saklig del utgjordes ansågs sådanfolkpension regelmässigt ha ned-av en
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skatteförmåga förutsättning för tillämpning bestäm-satt som var en av
melsen.

När skattskyldig till huvudsaklig del folkpensio-beroendeen var av
för sin försörjning hade vissa andra inkomster jämkadesnen men av-

draget. Några i detalj angivna regler för hur avdraget skulle jämkas imer
dessa situationer fanns inte, det ankom beskattningsnämndemautan

bestämma avdragets storlek. Det dock folkpensionenatt attangavs om
uppgåttinte hade till hälften den sammanlagda inkomsten avdragav

borde endast då förelåg.medges särskilda skäl
Bestämmelserna åtskilligaavdrag har därefter ändratsextra.om

gånger. Flera dessa ändringar gjorts i syftehar minska marginal-attav
effekterna beskattningen.av

åranslutning till skattereformen avdragetI 1991 detersattes extra av
SGA. Departementschefen anförde i proposition 1989/90:11O ävenatt

årmed de förändringar tidigare pensionärsbeskattningenskettsom gav
inte önskvärda marginaleffekter. anförde vidare det be-Han att var av
tydande intresse beskattaspensionärer skulle sätt öv-att samma som

sådanriga skattskyldiga. lösning skulle dock, enligt departements-En
chefen, inte problemfri. Dels skulle vissa pensionärsgrupper, t.ex.vara
många fåstatspensionärer, försärnringar, dels skulle det statsfinansiella

påverkas såledesläget negativt. Regeringen ytterligare över-utanvar
någotväganden inte beredd förslag beskattnings-lägga fram likaatt om

förregler pensionärer för övriga skattskyldiga.som

3.2.2 Huvudregler vid inkomstbeskattning

Beskattningen pensionärerna enligt bestämmelser inkomst-skerav om
skatt för fysiska finns i kommunalskattelagenDessapersoner.
1928:370 och lagen 1947:576 statlig inkomstskatt. Inkomstskattom

förtas ut

inkomst tjänst,av-
inkomst näringsverksamhet ochav-
inkomst kapital.av-

För inkomst tjänst inkomst näringsverksamhet förvärvs-ochav av
såvälinkomster frågakommunal statlig inkomstskatt. Itas ut som om

inkomst kapital däremot endast statlig inkomstskatt. Pensionertas utav
beskattas såvälinkomst tjänst. gäller allmänDet pension ochsom av

frånpension tidigare utgårarbetsgivare pension grundsom som av
pensionsförsäkring.
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inkomst näringsverk-beräkning skatten sammanräknasVid avav
Efter eventuella allmänna avdrag fast-och inkomst tjänst.samhet av

taxerade förvärvsinkomstenställs taxerade förvärvsinkomsten. Denden
året. pensionsav-pensionsavgift för Den allmännaminskas med allmän

pensionsavgifterEfter avdrag förgiften betalas inte pensioner.
det skulle för-med grundavdrag eller,minskas inkomsten var merom

återstår avdragefterfolkpensionärer med SGA. Detdelaktigt, för som
grundavdragoch efterför pensionsavgiften för förvärsverksamma utgör

denna inkomstbeskattningsbara förvärvsinkomsten. Detden är som
beräkning skatten.läggs till grund för av

betalasskall,beskattningsbar förvärvsinkomstFör nämnts,somen
kommunala inkomst-inkomstskatt. Denbåde och statligkommunal

in-och varierar i landet. Förbestäms respektive kommunskatten av
kommunalskatten,den lägstakomståret har Danderyds kommun1999
högsta skattenbeskattningsbara inkomsten. Denden är27,01% av

Härnösandsförsamling igäller i Stigsjöskattesats34,75 %. Denna
kommun.

fast beloppförvärvsinkomsterinkomstskattenstatligaDen är ett
inkomståretnivå.viss Föröverstigerinkomstenplus 20 % enav som

kr.nivå fasta beloppet 200uppgår till 219 300 kr. Detdenna är1999
kröverstiger 360 000förvärvsinkomsterbeskattningsbara ärFör som

procentenheter högre,5statliga inkomstskattenför denskattesatsen
dvs. 25 %.

ochutifrån förvärvsinkomstenden taxeradeGrundavdraget bestäms
taxeringen.statligasåväl kommunala denvid dentillgodoräknas som

pris-princip lägst 0,24tablå3.1 grundavdraget iframgårSom ärav
taxerad inkomstinkomståret Vid1999 8 700 kr.vilket förbasbelopp, är

grundavdraget likaprisbasbeloppuppgår högst 0,24till är stortsom
ökande in-stiger medAvdragettaxerade förvärvsinkomsten.densom

dvs.prisbasbelopp;1,86 2,89inkomstintervalletinomkomster -
från 200 till 110 700inkomster 105år 1999. Vid105 100 kr68 000 -

i takt medreduceras avdragetDärefteravdraget högst.kr är som
stigande inkomster.

delendast undervarit bosatt i Sverigeden skattskyldigeOm en av
prisbas-uppgår till tolftedel 0,24beskattningsåret grundavdraget aven

den skattskyldigekalendermånad del däravellerbelopp för varje som
har bott i landet.
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Tablå Grundavdraget3.1 vid olika inkomstnivåer.
Inkomståret Taxeringsåret1999. 2000. Det fastställda prisbasbeloppet
36 år400 kr 1999.

Taxerad inkomst inkomstTaxerad Grundavdrag Grundavdrag
Prisbasbelopp Kronor Prisbasbelopp Kronor

Under 0,24 Under 8 700 taxerad inkomst taxerad inkomst

0,24 till 1,86 8 700 till 67 900 0,24 8 700upp

Över Från1,86 68 000 till 0,24 Från25% 800 till8+upp av
till 2,89 105 100 taxerad inkomst 18 000

överstigersom
1,86 inte 2,89men

Över Från2,89 till105 200 0,24 0,25 2,89 18 100+upp
till 3,04 110 700 1,86 :0,4975-

Över 3,04 Från 800 Från110 0,4975 10 % 000 till18av-
taxerad inkomst 700 vid8 en

överstiger taxerad inkomstsom
3,04 dock alltid 203 800 och
minst 0,24 högre

3.2.3 SGA

tidigareSom viktig del i det nuvarande förnämnts är systemeten
grundtrygghet den uppbär folkpension har till SGA. Rättenrättatt som
till såvälSGA gäller ålderspensionärer förtidspensionärer ochsom

med efterlevandepension. pensionsförmånerDevuxna personer som
till SGA folkpension i form ålderspension,rätt ärmottagarenger av

förtidspension/sjukbidrag, omställningspension, särskild efterlevande-
pension, änkepension, bamtillägg och hustrutillägg. Enbart delpension,
barnpension eller enbart skattefria folkpensionsförmåner inte rättger
till SGA.

För till SGA skall föreligga skall folkpensionen,rätt pensionstill-att
skottet och den ATP föranlett avräkning pensionstillskottetsom av

uppgå till minst 6 000 kr eller minst till femtedelsammantaget en av
den sammanräknade inkomsten. Med folkpension likställs därvid den
ålders-, efterlevande- och förtidspension enligt utländsk lag-utgessom
stiftning social trygghet, den efter grunder jämför-när ärutgesom som
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folkpension. gäller under förutsätt-bara med vad gäller för Dettasom
pensionen beskattas i Sverige.ning att

ålderspensionärer ålderspension uppgår till 1,515 pris-För de vars
ensamstående för giftabasbelopp för och 1,34 prisbasbelopp är av-

prisbas-pensionen, dvs. 1,515 respektive 1,34draget det samma som
belopp.

folkpension,65 de pensioner ATP,SGA minskar med procent av
överstigerutländsk pensionänkepension, tjänstepension och viss som

dettagrundnivån respektive 1,34 prisbasbelopp. I1,515 samman-
1976:380arbetsskadelivränta enligt kap. lagenhang skall 4 om ar-

påverka storlekenpension och såledesbetsskadeförsäkring anses vara
sådan med förtidspension.på livränta uppbärs tillsammansSGA, om

nedan.reducerar SGA beskrivsutländska pensionDen närmaresom
tablåemaframgår respektive 3.3.Avtrappningsreglema 3.2även av

sådant vid tillräckligtutformad SGAAvtrappningen sättär attett
det vanliga grundavdraget. Pen-pensionsinkomster blir lägrehöga än

för-grundavdraget detalltid till det vanligasionären har ärrätt om mer
krtablåema framgår 112 300delaktigt. vid taxerad inkomstAv att om

ålderspensionär likaensamstående gift SGAoch 98 500 kr förför ären
vanliga grundavdraget.eller lägre detänstort

avdraget.får pension reducerarinte överstiga denSGA som
samtidigt medfrån denna bestämmelseUndantaget är personenom

pensionenOm den utbetaldauppbär yrkesskadelivränta.pensionen
samordningfolkpension och PTS förelägreefter samordningen änär

pensionen. Enden utbetaldamed högre beloppkan SGA medges än
yrkesskade-för pensionärer medredogörelse för SGA-bestämmelsema

finns i avsnitt 7.7.livränta
partiella liksom för deVid förtidspensionering och uttag personer
beskattningsåret eller för deinte uppburit pension hela personersom

beskattningsåret gällerunder helainte har varit bosatta i Sverigesom
fårinte blispärregel. innebär SGAsärskild Den änstörreatt sum-en

folkpension,uppbär i formden pension pen-avav personenman
pensionstillskottet.sionstillskott och reduceratATP som
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Tablå 3.2 SGA för ensamstående ålderspensionär inkomståretför 1999.
inkomst ålderspension.Taxerad Det fastställda prisbasbeloppet 1999 är

36 400 kr.

Taxerad inkomst inkomst GrundavdragTaxerad SGA
Prisbasbelopp KronorKronor Kronor

Under 1,515 Under 55 100 taxerad inkomst 8 700

87001,515 55100 55 100

Över Över Från Fråntill 55 100 till minst 8 7001,515 55 100upp men max
9002nivå minst till3,085 där lägre 112 300 18 000 17än

grundavdraget blir
bättrelika bra eller

l Till vid beräkning grundavdrag, SGAföljd avrundningsbestämmelsernaav av
nivån från år år.och inkomst kan den exakta variera till I tabellentaxerad anger

års nivå. grundavdrag1999 skärningspunkten mellan SGA ochDen ärextra
3,0877 prisbasbelopp.
2 uppgå vid taxerad inkomstGrundavdrag kan till högst 18 100 kr, men en som

grundavdragtill detta SGA högre.rätt ärger

inkomståretTablå SGA ålderspensionär för 19993.3 för gift
ålderspension. prisbasbeloppet 1999Taxerad inkomst Det fastställda är

36 400 kr.

GrundavdragTaxerad inkomst Taxerad inkomst SGA
Prisbasbelopp KronorKronor Kronor

Under taxerad inkomst 8 7001,34 Under 48 700

1,34 48 48 700 8 700700

Över Över FrånFrån till 7001,34 till 48 700 minst 848 700upp men max
nivå minst till2,706 där lägre 500 16 500 16 40098än

grundavdraget blir
bättrelika bra eller

I Till följd avrundningsbestämmelserna vid beräkning grundavdrag, SGAavav
nivån från år.och taxerad inkomst kan den exakta variera till tabellenI anger

års nivå. skärningspunkten mellan SGA och grundavdrag1999 Den ärextra
2,7067 prisbasbelopp.
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Utländsk och SGApension

ålders-,Utländsk efterlevande- eller sjuk/förtidspension, betalas utsom
enligt utländsk lagstiftning social trygghet och enligtutgesom som
grunder jämförbara med svensk folkpension, skall vidär taxe-som
ringen behandlas folkpension.svensk En förutsättning denär attsom
utländska pensionen beskattas i Sverige. sådanDetta innebär att pen-
sion till SGA den enbart eller tillsammans med svenskrättger om
folkpension minst 6 kr.000är

också,utländska liksom pension,Den pensionen medför svensk att
SGA reduceras med 65 den del den samlade pensionen% av av som
överstiger 1,515 respektive prisbasbelopp. den svenska1,34 För vars

såledesfolkpension tillräcklig för utländskaSGA blir denär att ge
motsvarigheten till folkpension pension de denbland andra, dvs.en
dels för SGA, dels minskar SGA.utrymmeger

Folkpension finns i Norden, ii Nederländerna och Kanada. I
Sverige beskattas här bosatta för deras norska pensioner. För de perso-

ålderskulle ha varit berättigade till särskilt avdrag för ochettsomner
invaliditet varit i därvid särskilda be-de hade bosatt Norge gällerom

enligt nordiska dubbelbeskattningsavtaletstämmelser det SFS
1996:1512. Enligt detta skall särskilt avdrag medges tillsam-ett som

norskamed SGA skall minst 20 000 kr, dock högst hela denmans vara
pensionen.

Enligt skatteavtalet med Tyskland skall tysk grundpension vid be-
skattning i Sverige behandlas svensk folkpension och vicesom versa.-

de som-har svensk folkpension och samtidigt harFör ut-personer
ländsk socialförsäkringspension gäller den utländska pensionenatt, om

Ärpåverkarinte skattepliktig i Sverige, den inte heller SGA. pensio-är
skattepliktig påverkar den SGA ATPi Sverige sättsamma somnen

tjänstepensionoch svensk gör.

Statistik

År från år1998 enligt preliminära uppgifter taxeringen dettaSGAvar
vanliga förbättre alternativ det grundavdraget 810 462 hu-änett ca -

ålderspensionärer. framgårvudsakligen kvinnliga tabellDetta 3.1.av
genomsnittligaDet avdraget uppgick till 39 900 kr. Kvinnor hade i re-

ocksågel högre avdrag Avdraget högre för de äldreän män. var pen-
sionärerna jämfört med de yngre.

Genom den skattesubvention innebärSGA kan de allmännasom
pensionerna med lägre belopp vad skulle falletänutges ett som vara

Skatteregler gällde för pensionärer inkomst-för övrigaom samma som
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Kostnaden för SGA kan därför kostnaden förtagare. motsvararanses
den höjning pensionerna behövs, pensionsinkomstema skallav som om
beskattas ålderspensionerfullt Kostnaderna för SGA vad gäller be-ut.

år uppgåtträknas för ha till miljarder1998 10,8 kronor.

ålderspensionärer påTabell 3.1 Antalet med SGA storlekensamt av-
ålderdragen. Fördelning efter kön. 1998.och December

KvinnorMän Samtliga
Genom- Genom- Genom-
snittligt snittligt snittligt
SGA SGA SGA

Födelseår Antal kronor Antal kronor Antal kronor
0001937-1934 3 425 38 700 4 332 37 400 7 757 38
8001933-1924 47 36 200 279 323 36 900 326 448 36125

1923-1914 561 36 274 323 779 40 20049 400 218 40 800
826 3001913-1904 32 942 38 000 ll0 884 47 400 143 45

683 6 969 652 6001903 och 49 500 52 100 8 511
tidigare

462 900Totalt 134 736 36 900 675 726 40 400 810 39
Källa: RFV, SPV och KPA

3.2.4 Särskild inkomstskatt för utomlands bosatta

ålderspensionDen bosatt utomlands och har svensk skatt-är ärsom
enligt 1991:586skyldig i Sverige för viss del pensionen lagenav om

särskild inkomstskatt för bosatta SINK-lagen. Utomlandsutomlands
ocksåbosatta skattskyldiga för pension grundär utgessompersoner

försäkringsgivaren försäkrings-pensionsförsäkring svenskärnärav en
utgår arbete utfört irörelse och för tjänstepension grundsom av

Sverige. också i formskattskyldighet föreligger för ersättning av ar-
jämställdabetsskade- och yrkesskadelivränta andra därmedsamt er-

sättningar.
Särskild inkomstskatt med 25 % den skattepliktiga in-uttas av

komsten.
beloppEtt uppburen folkpension och pensionstill-motsvararsom

skott inte skattepliktigt enligt SINK-lagen. Skatt inte dessaär uttas
pensionsförmåner. månfolkpension jämställs i den denSom ATPäven
enligt lagen pensionstillskott föranlett avräkning pensionstill-om av

Vårdbidragskottet. Bampension ioch däremot räknas inte detta sam-
manhang folkpension. Detta kan beskrivas med följande exempel.som
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årlig ålderspensioni utlandet bosatt ålderspensionär harEn ogift en
folkpension54 kr i princip motsvarande oreducerad och272om en

tilläggspensionpensionstillskott. Pensionen består folkpension ochav
bosättningsbaserad folkpension betalas ireducerad med 15/30ärsom

princip bosatt i Sverige. Tilläggspen-inte till den äränut annan som
folkpensionen kr 0,9636sionen 36 800 kr och 17 472utgör

Pensionstillskott inte, eftersom tilläggspensionen40015/30. utges
utgått hade utgjortreducerat detta. Om pensionstillskott hade det ett

0,55536 40015/30. skattefria beloppetbelopp 10 101 kr Detom
del tilläggspensio-således uppburen folkpension och denutgörs avav

pensionstillskottet, eller 573 kr.föranlett avräkning 27som avnen
framgår pensionsberättigade skatte-denAv exemplet ärattovan

vårt exempel blir skatten 6 675 krpliktig för 26 kr sin pension. I699 av
således Något finns inte vidnettopensionen 597 kr. grundavdragoch 47

betydelse förinkomstskatt. Det saknar vidareberäkning särskildav
pensionsbe-folkpension vilka övriga pensioner denskattefriheten för

rättigade uppbär.
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reformerade4 Det

ålderspensionssystemet

ålderspensionInkomstgrundad4.1

inkomstgrundade ålderspensionenHuvuddragen iden

pensionstillskott skalldelpension och ersättasFolkpension, ATP, ettav
försäkringsgrensjälvständigskallålderspensionssystem utgöra ensom

ålderspensionssys-Liksom dagenssocialförsäkringar.från andraskild
obligatoriskt. Detpensionssystemetreformeradeskall dettem vara

försäk-ålderspensionssystemetdet tidigarei högre gradskall än vara
förmånema skallmeningenringsmässigt uppbyggt i den motsvaraatt

avgiftsbaserat isåledesskallbetalas in. Systemetavgifterde varasom
förmånsbaserat.stället för

pensionsrättlivsinkomstprincipen, dvs.Pensionssystemet bygger
ochlivstidförsäkradesprincip hela denitjänas in underskall kunna

skall kunnaPensionsrättförvärvstiden.under helainkomsterbaseras
åldersgräns finnsnågonålder,årsfrån 16in och med övretjänas men

påhuvudsakligensiggrundarpensionsrättTillgodoräknadinte. pen-
reformeradedetPensionsgrundande inkomst isionsgrundande inkomst.

socialaochförvärvsinkomsterålderspensionssystemet utgörs sammaav
föräldraledighetarbetslöshet,sjukdom,ersättningar vid som en-m.m.

AFLförsäkringallmän är1962:381i lagenligt reglerna pen-om
sionsgrundande.

Även särskilda reglerenligtkanandra fiktiva inkomster vara pen-
i avsnittbelopp. Sompensionsgrundandes.k. nämntssionsgrundande,
utformamedarbetepågår Socialdepartementet nämnareinom2 attett

arbetsoförmåga.medicinskt grundadlångvarigersättning vidregler för
förtillgodoräknasålderspensionsrätt skallfråganingår hurDäri bl.a.

proposi-föreslagits iår reglerDefr.o.m. 2001.förtidspensionärer som
antagitsålderspension ochInkomstgrundad1997/982151tion m.m. som

för-förålderspensionsrätttillgodoräknandeförriksdagen gäller avav
träderförtidspensionssystemreformerattidspensionärer till dess ettatt

uppbäri AFLenligt reglernaförsäkradetill dess skalli kraft. Fram som
antagandepoänggrundvalberäknadi form ATPförtidspension avav
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för varje år tillgodoräknas särskilt pensionsgrundande belopp base-ett
fiktiv inkomst.rat en

ocksåPensionsgrundande belopp skall kunna tillgodoräknas för-
små På genomgårälder till bam. motsvarande skall den grund-sätt som

utbildning inom totalförsvaret kunna tillgodoräknas pensionsgrundande
Ävenbelopp. studiemedel tillgodo-studier med skall kunna medföra

räknande pensionsgrundande belopp. proposition 1997/98:15lIav
sådanframhöll regeringen pensionsrätt skall kunna tillgodoräknasatt

årinom för det reformerade pensionssystemet fr.o.m. 1995.ramen
Några förslag till hur utformningen pensionsrätt för studier med stu-av
diemedel ansågskall lämnades dock inte, regeringenutan attutse

frågadenna bör lösas i samband med beredningen reformeringenav av
studiestödsystemet.

årPensionsgrundande inkomst skall fastställas för varje för-som en
förvärvsarbete,säkrad har haft inkomst anställning eller annatav om

uppgårinkomsten före avdrag pensionsavgift till minst 24 %för allmän
Någon motsvarande begränsning finnsprisbasbeloppet enligt AFL.av

inte pensionsgrundande belopp.för fastställande av
inkomst gäller i det reforme-Vid beräkning pensionsgrundandeav

ålderspensionssystemet vid in-rade liksom fastställande ATP attav
intjänandetakkomster visst belopp inte beaktas. Detta s.k.över ett

inom 7,5 prisbasbelopp. Initialt kommerATP-systemet motsvaras av
intjänandetaket för fastställande pensionsgrundande inkomster ochav

ålderspensionssyste-pensionsgrundande reformeradebelopp inom det
årFrån med skall intjänandetaketdet och 2001met att vara samma.

inte kommer7,5 inkomstbasbelopp, basbeloppmotsvara attett som
inkomstutvecklingen.följa prisutvecklingen i stället den allmännautan

år försäkrad skall fastställas pensionsgrun-För varje det försom en
skall pensions-dande inkomst och pensionsgrundande belopp även

tvåålderspensionen uppdelad ifastställas. Den reformeraderätten är
slag premiepension. Pensionsrättenpension, inkomstpension ochav
tillgodoräknas för belopp grundar18,5 % de inkomster och somav

pensionsavgift. skall 16pensionsrätt efter avdrag för allmän Därav pro-
tillgodoräknas fördelningssystem inkomstpen-centenheter inom ett

sion inom prerniepensionssystemoch resterande 2,5 procentenheter ett
åren 16,5prerniepension. Under 1995-1998 tillgodoräknas dock pro-

centenheter i fördelningssystemet och procentenheter i premiepen-2
sionssystemet.

Som inledningsvis det reformerade pensionssystemetnämnts är av-
giftsbaserat. årPensionsrätt tillgodoräknas för 18,5 %utgörett avsom
faktiska och fiktiva inkomster till intjänandetaket. Motsvarandeupp
belopp ocksåskall betalas in till pensionssystemet. Samtliga inkomst-
slag pensionsrätt därför avgiftsgrundande. avgiftDenärsom ger som
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social-pensionsgrundandeförålderspensionssystemettillbetalarstaten
ålderspen-statligbenämnsarbetslöshetsersättningarförsäkrings- och

pensionsberättigadedenpensionsavgift betalassionsavgift. Allmän av
anställningbestår inkomstunderlagskall beräknasoch ett avavsom

egenföretagareochArbetsgivareförvärvsarbete.inkomstoch annatav
egenavgift enligtocharbetsgivaravgiftsocialavgifter i fonnerlägger av

socialavgifter.1981:691lagen om
uppgå tillskallålderspensionföravgiftertotalaDet uttaget av

pensionsgrundan-och deinkomstenpensionsgrundandeden18,5 % av
pensionsavgiftallmänskall ske mellanfördelningenHurde beloppen.

be-ingår fortsattai detinte bestämtarbetsgivaravgiftoch är ännu utan
regeringskansliet.redningsarbetet inom

i dagpensionsförmåner skall inteintjänadeVärdet en-varasomav
allmännatill denkoppladeskallinflationsskyddadebart ävenutan vara

förpensionsrättenackumuleradesamhället. Deninkomstutvecklingen i
inkomstindex,medalltså årligen räknasskallinkomstpension ettupp

storlekålderspensionensårligaår.varje Denfastställasvilket skall
livslängden.genomsnittligai denförändringarockså påverkasskall av
avlidit, s.k.depensionsbehållningen efterskallVidare sompersoner

ålder denkvarlevande imellan defördelasarvsvinst, som av-samma
årliga in-förvaltningskostnadema. Denföravdraglidne, görassamt ett

tillgodoräknadegrundvalberäknaskomstpensionen summan avav
åter-genomsnittligpådelningstal baseratdelad medpensionsrätter ett

betalasinkomstpensionpensioneringen. Denlivslängd vidstående som
inkomstutvecklingen.allmännatill denknutenskallut vara

prin-tillämpningske medskallpremiepensionenBeräkningen avav
Premiepen-livförsäkring.privatinomvedertagnaallmäntciper ärsom

fastställdaPremiepensionsmyndigheten. Denadministrerassionen av
pensions-varjeFörskall fonderas.premiepensionförpensionsrätten

premiepensions-föraPremiepensionsmyndighetenskallsparande ett
fondvälja denskall själv kunnapensionsberättigadekonto. Den som

fondnågot valanmälerintedenFörbesparingen.skall förvalta avsom
All-inomPremiesparfondentillmedel förassparade överkommer att

möjlig-finnspremiepensionssystemetpensionsfonden. Inommänna en
ocksåskalleller makamakeefterlevandeskydd. Enväljahet ettatt
Över-maken.andretill denpremiepensionsrättintjänadöverförakunna

år endastår för ellerfortlöpandeskefrivillig och kanföringen är avse
år.underpremiepensionssystemetipensionsrättintjänad ett

fr.o.m. denpremiepension kaninkomstpensionSåväl uttassom
ålderspen-år.61 Uttagfyllerpensionsberättigademånad den avsom

2001.ske fr.o.mkanpensionssystemetreformeradesion i det
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Införandet reformerade regler inkomstgrundad ålderspensionav om

Reglerna för det reformerade ålderspensionssystemet trädde i princip i
kraft år 1999. Utbetalning reformerad ålderspension kommerav
emellertid inte kunna årske förrän 2001. Införandet de reforme-att av
rade reglerna skall ske gradvis åldersgruppervissa fort-ävenattgenom
sättningsvis delvis får ålderspensionsin beräknad enligt nuvarande
regler. Pensionsberättigade födda 1954 eller kommerärsom senare

omfattas det reformerade pensionssystemet fullt Personeratt ut.av som
födda årenunder 1938-1953, den s.k. mellangenerationen,är skall få
ålderspensionsin beräknad med successivt ökade antal tjugondelar från

det ålderspensionssystemet.reformerade En pensionsberättigad ärsom
årfödd 1938 kommer med denna metod tjäna pensionsrätt medatt

4/20 i det reformerade pensionssystemet och med 16/20 i ATP-syste-
En pensionsberättigad åretfödd efter kommer tjänaärmet. attsom

5/20 ålderspensionssystemet,i det reformerade årPersoner föddaosv.
1937 eller tidigare kommer inte alls omfattas det reformeradeatt av
ålderspensionssystemet, de kommer alltjämt tjäna in inkomst-utan att

ålderspensiongrundad i ATP-systemet. Reglerna fastställande ochom
sådanberäkning pension har emellertid förts till lagenöverav

1998:674 inkomstgrundad ålderspension LIP.om
Övergångsregleringen innebär för försäkrade tillhör mellan-att som

generationen kommer parallellt registeras pensionspoäng för ATPatt
och pensionsrätt inom ålderspensionssystemet.det reformerade Refor-
merad pensionsrätt kommer endast fastställas kvotdelsvis, medanatt
kvoteringen avseende ATP-pension kommer årligaske först dennäratt
pensionen beräknas vid pensioneringstidpunkten.

I pensionssystemet enligt AFL tillgodoräknas pensionspoäng endast
för inkomster överstigande förhöjt prisbasbelopp. Lägre inkomsterett
kan ha kompenserats folkpension. När det gällersägas iav personer
mellangenerationen skall, vid beräkningen den inkomstrelateradeav
ålderspension baseras ATP, den försäkrade kompenseras försom
den folkpension skulle ha pensionen hade utbetalatsutgettssom om
med stöd reglerna i det tidigare pensionssystemet. Denna kompen-av
sation, det s.k. folkpensionstillägget, följer nivånden högre oreduce-av

folkpensionsbelopp, dvs. 96 % prisbasbeloppet ensamstå-förrat av en
ende och 78,5 % basbelopp för gift. Folkpen-ärav samma en som
sionstillägget beräknas förhållandeendast i årtill antal med tillgodo-
räknade pensionspoäng.
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för förfluten tidPensionsrätt

inkomstgrundadreglerna förde reformeradealla omfattasFör som av
år1999 beaktas vidföreförvärvsinkomsterålderspension skall även t

Till grundreformeradeinom detberäkning pensionsrätt systemet.av
årvarjeinkomst skall förpensionsgrundandeberäkningenför av

åretför medhar registreratsår 1960 ligga den ATP-poängfr.o.m. som
bamår skall tillgo-förPensionsgrundande belopptillägg för poäng.en

såvittpensionsgrundande belopp,år Andra1960.doräknas fr.o.m. utom
registreradegrundaspensionsrättförtidspension för vilkenavser

år 1995.fr.o.m.tillgodoräknasskall dock barapensionspoäng,

reformeradei detGarantipensionen4.2

ålderspensionssystemet
pensions-folkpension,ålderspensionssystemetdet reformerade ersättsI

vad gällergarantipensionssystemmedoch SGAtillskott nyttett perso-
årfödda 1938 eller senare.ner

i Sverige.försäkringstidenbartgrundastill garantipensionRätt
deiförsäkringstid reglernatidVad gäller ärutgör stort sett sammasom

bosättningstid enligt AFL.dag gäller förisom
Sverigebosättningstid iårs försäkringstidVid tid 40kortare än

motsvarighetNågonproportionellt.garantipensionen reducerasskall
år för vilkatill antalrelationberäkning inuvarande 30-delstill pen-

tillgodoräknats till dettaAnledningeninte.finns är,harsionspoäng en-
garanti-till lagen 1998:702framgår förarbetenvadligt omavsom

ålderspensionssys-reformeradeinkomstpension i detpension, dels att
år, delsinkomst varjefrån kronansförstakunna tjänas inskall atttemet

tilläggspension blirdagenspensionsrätten inte sätt somsamma
ocksåframgårförarbetenaår. över-bestämda Avtill vissaknuten att en

ibättre kvoti dag hardeförgångsregel har övervägts enpersoner som
sitt grund-avkortning ifårdärföri 40-delar och30-delar störreän en

Regeringens bedöm-fåttskulle ha i dagensskydd, vad deän system.
såsådan regel intebehovethar därvid varit ärning attstortatt enav en

skulle innebära.problem densådan delösning uppväger
från års ålder. Om den65får betalas förstGarantipensionen ut pen-

tidpunkten,föreinkomstgrundad pension densionsberättigade tagit ut
pensioneninkomstgrundadedengarantipensionenberäknas som om

pensionsuttagetgällerårs ålder. Analogtvid 65hade tagits attut om
inkomst-ledning dengarantipensionen medberäknasskjuts avupp

sådan pension hadebetalatsskulle hagrundade pension ut, omsom
års ålder.vid 65börjat tas ut
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Vid partiella inkomstgrundad ålderspension medgesuttag av garan-
tipension med motsvarande andel. Partiell garantipension beräknas
så först beräknas hursätt garantipensionen skulle vidbli heltatt stor ut-

inkomstgrundad ålderspension. Därefter andelsberäkningen.tag görsav
Garantipension betalas endast till den bosatt i Sverige. Iärut som

undantagsfall kan dock garantipension betalas till ärut en person som
bosatt utomlands, det uppenbart oskäligt inte betala pensio-är att utom
nen.

Garantipensionen för ensamstående pensionär beräknas med ut-en
gångspunkt från basnivå prisbasbelopp. Basnivån2,13 minskasen om
med belopp motsvarande den inkomstgrundade ålderspen-100 %ett av
sionen till delden denna inte överstiger 1,26 prisbasbelopp. Detta in-
nebär alla, inkomstgrundade pension 1,26 prisbasbeloppäratt vars
eller lägre eller helt saknar inkomstgrundad pension, garanterassom- en

påpension prisbasbelopp.2,13
Om den inkomstgrundade ålderspensionen högre 1,26 prisbas-är än

belopp minskas basnivån dels med 1,26 prisbasbelopp, dels med ett
belopp motsvarande 48 den del inkomstgrundad pensionprocent av av

överstiger 1,26 prisbasbelopp.som
basnivånFör gift pensionär På1,90 prisbasbelopp.är motsvaran-en

de för ensamstående basnivånreducerassätt med beloppett mot-som
svarande hela inkomstgrundade ålderspensionenden till 1,14 pris-upp
basbelopp, och med belopp motsvarande 48 den inkomst-ett procent av
grundade pensionen till den del denna pension överstiger prisbas-1,14
belopp. Med gift likställs den sammanbor någonmed med vilkensom
han eller hon har varit gift eller har eller har haft bam.

likhetI med vad gäller för SGA i nuvarande regelsystem ärsom ga-
rantipensionen helt bortreducerad vid pensionsinkomst 3 pris-en ca
basbelopp för ensamstående ålderspensionär och 2,7 prisbasbe-en ca
lopp ålderspensionär.för giften

I det reformerade pensionssystemet kommer garantipensionen att
beskattas vanlig förvärvsinkomst. Pensionärer med garantipensionsom
kommer således inte särbehandlas i skattehänseende,att utansom nu
för dem skall gälla inkomstskattebestämmelser för övrigasamma som
skattskyldiga. Skattebestämmelsema vad gäller inkomst tjänst fram-av
går avsnitt 3.2.2.av

Vid garantipensionens utfomming utgick frånbl.a. pensio-attman
i det nuvarande i fortsättningen skulle beräknasävensystemetnema

med prisbasbeloppet efter det har minskats tvåmedatt procent.
Emellertid har beräkningsreglema i detta avseende innebärandeändrats

prisbasbeloppet från åroch med 1999 inte minskas pensionenatt när
och SGA beräknas. Det innebär basnivåema 2,13 respektive 1,9att
prisbasbelopp inte helt dagens grundtrygghet för demersätter ärsom
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högre.på 33,5 % ellerkommunalskattmedi kommunerbosatta en
pensionärerderespektive 4.2. Förframgår figur 4.1Detta även somav

basnivåema sedan skatten ärmed lägre skatti kommunerbor nettoger
pensionstill-ochfolkpensiondagensgrundskyddavdragen högre än

tjänat inpensionsberättigad harnormalfall därgällerskott. Detta ett en
motsvarande dentilläggspensioninkomstpension och pen-som enen

intjänadeerhållit efter 30skulle hasionsberättigad i dagens system
ATP-år.

skattpensionsnivå efteriskillnadenvisas4.1 och 4.2figurernaI
ålderspensionärförregelsystemnuvarandeochmellan reformerat en

tilläggspensio-förutsättsgarantipension. Detberättigad till attärsom
denlikagrundbeloppoch folkpensionens är stortsammantaget somnen

Vidare förutsättsi detålderspensioneninkomstrelaterade systemet.nya
den allmännanågra inkomsterandrainte har utöverpensionärenatt

ibosattensamstående ålderspensionärFigurpensionen. 4.1 avser en
motsvarande förvisarFigur 4.234,0 %.med skattesatskommun en

gift pensionär.en

ochmellan reformeratefter skattpensionsinkomstSkillnadFigur 4.1 i nuva-
bådadensammainkomstgrundade idenrande pensionen syste-ärsystem om

EnsamståendeKommunalskatt %. pensionär.34,0men.

300
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Figur Skillnad4.2 pensionsinkomst efter skatti mellan reformerat och nuva-
rande den inkomstgrundade densamma bådapensionensystem iär syste-om

Kommunalskatt Gift34,00 %. pensionär.men.

300

inkomstgrundad lpension prisbasbelopp

Garantipensionens basnivåer och avtrappningsintervall prisindexeras,
dvs. de år från årräknas med prisindex. innebärDetta den in-attupp
komstgrundade pensionen och garantipensionen kommer utvecklasatt

olika En konsekvens uppräkningen de olikasätt. pensions-attav av
förmånema sker skilda garantipensionsbeloppet vid in-sätt är att
gången kalenderår kan förändras. En konsekvens ärett nytt attav annan
det visst tillskott från garantipensionssystemet, dettautges ett attmen
vid hög tillväxt åretfaller därpå,bort därför den inkomstgrundadeatt
pensionen blivit högre nivå,och överstiger den där tillskott i form av

Ävengarantipension kan den omvända situationen kanutges. natur-
ligtvis inträffa.

Garantipensionen avräknas inkomstgrundad ålderspension. Av-mot
räkning ocksåsker efterlevandepension i form övergångsvismot ut-av
given änkepension från ochATP viss utländsk pension. Tjänstepensio-

skall inte beaktas vid beräkning garantipension.ner av
dåI fall den inkomstgrundade pensionen med lägre belopputges

grund ålderspensionsavgift tidigare tilläggspensionsavgift ochattav
allmän pensionsavgift inte fullt erlagts för inkomst för-ut annatav
värvsarbete, avräknas garantipensionen den inkomstgrundademot pen-
sion skulle ha samtliga avgifter hade betalats.utgetts,som om
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garantipensionenövergångsvisa4.3 Den

princippropositionenenligt

garantipension förövergångsvistillförslagetursprungligaDet personer
iPensionsarbetsgruppenpresenteradeseller tidigareår 1937födda av

Därvid1994:20.SOUpensionssystemReformeratbetänkandet var
betalaskallomläggningenefterpensionärerallautgångsläget att

fåskullför den sämreförvärvsarbetandeskatt attutan pen-somsamma
nuvarandeenligtnettopensionenmedjämförtför skattavdrageftersion

vadlinje medhelt iprincippropositionen äriFörslagetbestämmelser.
betänkandet.iföreslogssom

utformningeniliknargarantipensionövergångsvistillFörslaget ga-
såledesinnebärFörslaget attinte lika generöst.rantipensionen ärmen

heltpensionärpension. Denlägstapensionärerna somgaranteras en
i formpensiongaranteradefår hela dennatilläggspensionsaknar av

tilläggspensionmed visspensionärergarantipension. Förövergångsvis
tillförhållandeigarantipensionenövergångsvisadenreduceras

tilläggspensionen.
denförslagprincippropositionensinnebär attpensionärogiftFör en
2,1tillbasnivån bestämsgarantipensionenövergångsvisamaximala

tilläggspensionen95 %medBasnivån reducerasprisbasbelopp. uppav
1,235mellantilläggspensionenmed 85 %prisbasbelopp,till 1,235 av

därutöver".tilläggspensionenmed 40 %ochprisbasbelopp1,725och av
bortreduce-heltförslagetenligt ärgarantipensionenövergångsvisaDen

prisbasbelopp.3,0tilläggspensionvidrad en
prisbasbelopp.basnivå 1,87föreslåspensionärgiftFör enen

1,0tilltilläggspensionenmed 95 %basnivå reducerasDenna uppav
1,55och1,0mellantilläggspensionen85 %medprisbasbelopp, av

prisbasbe-2,681nivå tilldennamed 40 %och överprisbasbelopp upp
förslagetenligtgarantipensionenövergångsvisadenDärefterlopp. är

bortreducerad.helt
vissbeaktasavräkningenviddet ävenförslagetinnebärVidare att

pension.inkomstrelateradutländskochtjänstepensionänkepension,
värdesäkradeföreslåsavtrappningsintervallenBasnivåema och vara

följergarantipensionen,gäller förde, sättatt somsammagenom
utveckling.prisindexets

denregeringenuppmärksammade attprincippropositionenRedan i
hade vissagarantipensionövergångsviskonstruktionenföreslagna av

innebäragenomfördes,det attförslaget,skulleBlandbrister. annat om
beståendepensionfrånövergångenviduppkommertröskeleffekt enen

Regeringeni ATP.kronamedpensiontillfolkpensionendast enenav
därförreglersärskildaocheliminerasbörtröskeleffekten attattuppgav
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kan behöva införas utformningen dessa skall övervägassamt att av un-
der det fortsatta lagstiftningsarbetet.

Vidare regeringen fasta SGA inte pensionstillskottettog att men
hänsynreduceras med till tjänstepensionen. Detta innebär denatt om

övergångsvisa garantipensionen fullt skulle avräknas tjänstepen-ut mot
sioner någraskulle fåpensionärer sänkt pension. Regeringen uppgav

detta inte kunde och särskilda regler förhindraratt accepteras att som
konsekvenser detta måsteslag Frågan lämnades till denövervägas.av
fortsatta beredningen.

Regeringens förslag i princippropositionen gällde endast principer-
och huvuddragen för beräkningen övergångsvisaden garantipen-na av

sionen. Också utfominingen detaljerna lämnades till fortsattadenav
beredningen i regeringskansliet.

Under den nämnda beredningen visade det sig anpassningenatt av
reglerna till de fall där pensionen i form äntas ut en annan som en ore-
ducerad förmån från års ålder65 förenad svårigheter.med betydandeär
Antingen skulle den pensionsberättigade förlora eller bli kraftigt över-
kompenserad i samband med ornläggningen. Detta konsekvensär en av

princippropositionen övergångsvisförslag till garantipension haratt ut-
formats två åtanke.med främst pensionärsgrupper i Den ärena gruppen
de pensionärer inte har någon ATP och folkpension baserassom vars

bosättningsår.40 lågDen andra de pensionärer har ATPär trotssom
ATP-år.30 Deltidsarbetande torde del denutgöra storen av senare

gruppen.
Dessutom framkom princippropositionens övergångs-förslag tillatt

vis mångagarantipension i fall inte skulle folkpensionen för denersätta
ATP-årpensionär inte har 30 och därför inte i sin tilläggspensionsom

kan tillgodoräknas hela folkpension iden dag betalas ut.som
Även förutsättningarna övergångsvishar ändrats sedan förslaget till

garantipension lades fram. och med årI pensionema fr.o.m. 1999att
beräknas med prisbasbelopp någon föregående minskningutan garante-

inte pensionärerna oförändrad levnadsstandard princippropo-medras
sitionens förslag så avsikten förslaget presenterades. Omnärsom var
förslaget i dess helhet genomfördes skulle således många pensionä-av

få sänkning den disponibla pensionsinkomsten. Detta fram-rerna en av
går figurerna och4.3 4.4.av

figurernaI och visas4.3 4.4 skillnaden i pensionsnivå sedan skatten
avdragen mellan princippropositionens övergångsvisförslag tillär ga-

rantipension och nuvarande regelsystem för ålderspensionären som
skall berättigad till övergångsvis garantipension. Jämförelsen för-vara

tilläggspensionen och folkpensionensutsätter grundbeloppatt sam-
i det nuvarande lika tilläggspensionen iärmantaget systemet stort som

det Vidare förutsätts någrapensionären inte har andrasystemet. attnya
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Figur 4.3pensionen.allmännaden ensam-inkomster utöver avser en
skattesatsmedkommuniålderspensionär bosattstående enen

pensionär.giftmotsvarande förvisarFigur 4.4%.34,0 en

medmellan över-skatt pensionärerefterpensionsinkomstSkillnad4.3 iFigur
medoch pensionärerprincippropositionenenligtgarantipensiongångsvis
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Figur Skillnad4 pensionsinkømst efter skatt mellani medpensionärer över-
gångsvis enligtgarantipension ochprincippropositiønen medpensionärer
ålderspension det nuvarandei Kommunalskatt 34, 0 %. Giftsystemet. pensio-
när.
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allmännaUtredningens5

förslagöverväganden och

Inledning5.1

ochpensionstillskottetfolkpensionen,skallprincippropositionenEnligt
för pensionä-grundtrygghetssystemochSGA slopas ersättas ett nyttav

i för-antingeni AFLbestämmelsernaenligtFolkpension utgesrer.
antaletförhållande tillibosättningstid ellerhållande till tillgodoräknad

år tillgodoräknade ATP-poäng.med
årantalbaserasfolkpensionendelEnligt skall denLIP somav

år i form2001fr.o.m.pensionspoängför vilka tillgodoräknats utges av
benämnertilläggspensionen,tilläggspension. delenDen somav

grundvalberäknas endastsker i dagpensionstillägg, skall liksom av
omvand-30-delar.beräknas i Dennadvs.tillgodoräknade ATP-poäng,

ålderspensioninkomstgrundadtillfolkpensiondel dagensling av en av
föreslår itidigare. Viår ellerfödda 1937förskall gälla även personer

tilläggspen-deldennaberäkningenförändringprincip ingen avavav
sionen.

. beskatt-fulltmodell förVårt uppdrag konstruera utär ettatt en
tidiga-år tidigare. Ifödda 1937 ellergrundskydd förningsbart personer

övergångs-grundtrygghet benämntshar dennautredningsarbete nyare
miss-benämningenemellertid ärVi hargarantipension.vis ansett att

undergrundskydd kommerdettavisande, eftersom att utges ennya
benäm-harikraftträdandet. Därförlångmycket tid efter ansett att

grundskyddet förförskall gälla ävenningen garantipension personer
ingen begrepps-därförlagtextenår eller tidigare. Ifödda 1937 görs

årföddatillgarantipensiondenskillnad mellan utges personersom
föddatilltidigare och den är1937 eller utges senare.personer somsom

ocharbetsnanm,övergångsvis garantipensiondockVi har använt som
denövergångsvis garantipensionfortsättningsvis talarnär avsesom

årfödda 1937föreslår tillskallgarantipension utges personersom
eller tidigare.

övergångsvis garantipen-beräkningPå modell förgrund den avav
pensionsberättigade inte kommerföreslår, finns detsion attsomsom
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erhålla kompensation för den bosättningsbaserade folkpensionen och
pensionstillskottet omläggningenvid till den pensionsbe-utgessom
rättigade, eller ålderspen-han eller hon vid tiden för ansökansom om
sion skulle ha varit tillberättigad med stöd dagens regler. Till dessaav
pensionsberättigade ålders-föreslår det skall tilltilläggatt utges ett
pensionen vilket vi benämner bosättningstillägg.

föreslårVi alltså årfödda 1937 eller tidigare skallävenatt personer
de nuvarande bestämmelserna i LIP tilläggspension kom-genom om

för den ATP-baserade folkpensionen, och dagens grund-attpenseras
skydd i form bosättningsbaserad folkpension, pensionstillskott ochav
SGA skall övergångsvis garantipension eller i förekom-ersättas av en
mande fall bosättningstillägg.av

5.2 Inkomstbaserad folkpension

Vårt Vidförslag: beräkning tilläggspension enligt 6 kap. 2 § 2av
-folkpensionstillägget årLIP för födda 1937 eller tidiga-personer-

skall årmed för vilka tillgodoräknats pensionspoäng för tilläggs-re,
pension likställas årde i 5 kap. § AFL.4som anges

Till kvinna, övergångsbestämmelsernamed stöd tillen som av
lagen 1988:881 ändring i har till tilläggspensionAFL irättom
form änkepension, påskall folkpensionstillägget kunna utgesav
grundval årdet antal med pensionspoäng tillgodoräknats denav som
avlidne vid tilläggspensionens beräkning, det för-ärmannen om
månligare för henne.

ålderspensionssystemGrundskyddet i nuvarande folkpensionutgörs av
bosättningsår,beräknad i 40-delar pensionstillskott och övriga sär-

skilda folkpensionsförmåner SGA. Folkpension emellertid isamt utges
dagens pensionssystem i förhållande årtill antal för vilkaäven pen-
sionspoäng för tilläggspension har tillgodoräknats. Folkpensionen ut-

efter vad förmånligt för den pensionsberättigade.är mestges som
pensionssystemetI det nuvarande tillgodoräknas ATP-poäng endast

för inkomster överstiger förhöjt prisbasbelopp. Lägre inkomsterettsom
årunder kan kompenseras folkpensionen. Pensionsrättsägasett genom

enligt ålderspensionssystemetdet reformerade skall däremot grundas
frånhela inkomsten första kronan. Till den s.k. mellangenerationen, per-

födda mellan åren 1938 och 1953, kommer emellertid i olikasoner
kvotdelar såväl tilläggspension inkomstpension ochatt utges som pre-
miepension. intePersoner omfattas det reformerade ålderspen-som av
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sionssystemet, födda år 1937 eller tidigare, kommer uppbära endastatt
tilläggspension.

Nuvarande regler pensionsgrundande inkomster och pensions-om
i kapitel ill AFL skall i princip fortsättapoäng gälla för be-attm.m.

räkning och fastställande tilläggspension. Reglerna härom harav
emellertid flyttats till Vid beräkningLIP. pensionspoäng förav
tilläggspension såledesskall fortsättningsvis beaktas endast in-även
komster överstiger förhöjt prisbasbelopp. Enligt princippropo-ettsom

såvälsitionen skall övergångsvisagarantipensionen den garantipen-som
sionen avräknas ålderspension.bl.a. tilläggspension i form Förmot attav
den ålderspensioneninkomstrelaterade från de olika i dettasystemen av-
seende skall jämförbar, måste den försäkrade vid beräkningenvara av
tilläggspensionen kompenseras för den folkpension skulle ha utgettssom

pension hade betalats enligt nuvarande regler.utom
bestämmelsernaAv i LIP följer vid beräkning tilläggspensionenatt av

skall försäkradesden inkomster under det förhöjda prisbasbeloppet kom-
nivåmed den högre följer folkpensionen uppgår tillattpenseras som av

96 % prisbasbeloppet för den ensamstående och 78,5 %ärav som av
basbelopp för gift.den Denna kompensation kommerärsamma som

alltså följa civilstånd.den pensionsberättigades Vidare skall denatt ut-
lika del oavkortad folkpension den andelgöra stor motsvararav som av

tilläggspensionoavkortad skall till den pensionsberättigade.utgessom
ingårDetta innebär det folkpensionsbelopp i tilläggspensionenatt som

skall räknas åri 30-delar efter antalet tillgodoräknade med pensions-
enligt motsvarande regler gäller för kanATP. Talet 30poäng som som

framgår något årenavsnitt 3 för födda under 1896-1923personerav av
tal mellan och Vid beräkningen20 30. kompensationen skallettvara av

århänsyn emellertid inte till vissa andra enligt nuvarande reglertas som
beräkning folkpension i 5 kap. 4 § AFL skall likställas med poäng-om av

år. del tilläggspensionenDen kompensation för folkpen-utgörav som
sionsdelen benämner vifolkpensionstillägg.

Bestämmelserna folkpensionstillägget enligt 6 kap. 2 3 LIPom -
skall såvälgälla för mellangenerationen årför födda 1937som personer
eller tidigare. Härigenom kommer årfödda 1937även ärpersoner som
eller tidigare i princip erhålla kompensation för den ATP-baseradeatt
folkpensionen.

Vi har emellertid ställt frågan folkpensionstillägget föross om pen-
sionsberättigade årfödda 1937 eller tidigare skall beräknasärsom
motsvarande gäller för mellangenerationen eller någon änd-sätt som om
ring i beräkningssättet bör förordas.

En koppling till årantal med pensionspoäng förefaller naturlig,
eftersom folkpensionstillägget enbart kompensation för det förstaär en
prisbasbeloppets inkomster och bör betraktas del den in-som en av
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komstrelaterade ålderspensionen. sådanGenom koppling kom-ären
ocksåpensationen lika mellangenerationenför och för dem ärsom

födda år 1937 eller tidigare. Vidare kommer motsvarande sätt som
gäller i ålderspensionssystemdagens endast tilläggspensionen inklusive
folkpensionstillägget betalas till utomlands bosatta pensionsbe-att ut
rättigade.

ändåVi har gångunder arbetets andra beräknaövervägt sätt att
årfolkpensionstillägget för dem födda tidigare.1937 eller Ettärsom

vi har diskuterat folkpensionstillägget skall beräknassätt är attsom en-
ligt de regler gäller i dag för beräkning folkpensionen, idvs.som av
förhållande årtill antal för vilka pensionspoäng har tillgodoräknats

bosättningsår. alltsåeller till antal Folkpensionstillägget skulle beräk-
i förmånligt30-delar eller 40-delar efter vad i detär mestnas som en-

årskilda fallet. pensionsberättigad inte kan tillgodoräkna sigEn 30som
med pensionspoäng århar varit bosatt i Sverige under 40men som

således erhållaskulle kompensation i form tilläggspension mot-en av
svarande hela den nuvarande folkpensionen.

sådanEn lösning skulle dock medföra vissa problem. Vid situationen
den pensionsberättigade 30-delar skullehar bättre 40-delar bl.a.när än

den del folkpensionen del grundtrygghetenäven är utgöraav som en av
tilläggspension. Därigenom kommer denna del kunnaäven att exporteras.
Enligt reglerna i till utomlands pensionsberättigadeAFL betalas bosatta

förhållandeendast den del folkpensionen beräknats i till detut av som
årantal för vilka tillgodoräknats pensionspoäng tilloch endast svenska

Ävenmedborgare. folkpensionstillägget skall enligt kunna betalasLIP ut
åtskillnadtill pensionsberättigade utomlands. Någonbosatta mellan

svenska och utländska medborgare emellertid inte enligt LIP förgörs ut-
betalning tilläggspension inklusive folkpensionstillägget.av

i föreslårSom redovisas avsnitten 7 och 8 dagens grundtrygghetatt
övergångsvisi form bosättningsbaserad folkpension skall ersättasav av

garantipension. Med modell innebär folkpensionstilläggetatten som
skulle bosättningsårberäknas grundval antal denäven av som pen-

sionsberättigade kan tillgodoräknas skulle därmed andra inte önskvärda
uppstå. någoneffekter de inte har tjänat tilläggspen-För personer som

sion övergångsvisaskulle den garantipensionen fullt dagensersättaut
grundtrygghet i form 40-dels beräknad folkpension. situationer medIav
intjänade pensionspoäng skulle dagens däremotdenna grundtrygghet ut-

i form tilläggspension. svårigheter uppståVidare skulle vid finan-ges av
ålderspensionen.sieringen Grundtryggheten skall belasta statsbud-av

medan tilläggspensionen finansierasskall via AP-fonden.geten
Sammantaget har funnit folkpensionstillägget för föddaatt personer

år eller1937 tidigare i princip skall beräknas och fastställas motsva-
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föreslårvarför intemellangenerationen,gäller förrande sätt som
någon förändring i detta avseende.

årfödd 1937pensionsberättigadHärigenom kommer äräven somen
folkpensionenATP-baseradetidigare för deneller ersättasatt genom
folkpensionenbosättningsbaseradetilläggspension och för den genom

så inkomst-har högövergångsvis garantipension. De som enpersoner,
övergångsvisberättigade tillålderspension de interelaterad äratt garan-

folk-bosättningsbaseradeför denföreslår skall kompenserastipension,
följandebehandlas ibosättningstillägg. Dettas.k.pensionen ettgenom

avsnitt.
situa-folkpensionstillägget i vissaföreslår skillnad i hurdockVi en

folkpensionvid beräkningHuvudregelnskall beräknas.tioner somav
år fördetillgodoräknade pensionspoängårantal med ärgrundas att

för be-grundenskallpensionspoängfaktiskt fastställts utgöravilka det
innehållerkompletterande regelhuvudregeln finnsTillräkningen. somen

år tillgodoräknatsför vilkalikställas medårvilka skallbestämmelser om
avsnittredovisas i 3.1.Vilka dessapensionspoäng. är

pensionspoängtillgodoräknas flerkanReglerna innebär att en person
tilläggspension,tillgodoräknas föreller honfolkpension vad hanför än

30-delsberäknaderhålla oreduceradpensionsberättigad kandvs. enen
gäller inteNågra motsvarande reglerinte full ATP.folkpension enmen

fast-heller förtilläggspension och inteför fastställandeenligt LIP av
många redanfolkpensionstillägget. Eftersomställande upp-personerav

också får den utbetaldochefter dessa reglerfolkpension beräknadbär en
dessaförhindrade ändrautomlands,vid bosättningtill sig attossanser

ålders-uppbärför dem redanockså pensionensänkaregler utan att som
pensionsberät-folkpensionstillägget förföreslårVi därförpension. att en

grundvalskall beräknasår eller tidigarefödd 1937 äventigad ärsom
i 5 kap. § AFL.4årsådana med pensionspoäng som avsesav

ändring1992:1277till lagenövergångsbestämmelsernaEnligt om
övergångsvis utgiven tilläggspen-tillhari AFL kan kvinna, rätten som

folkpension i formsinfastställandevidsion i form änkepension, avav
ATP-år, dettasig ärålderspension få tillgodoräkna mermannens omav

föreslår år vilka enligtskälförmånligt för henne. Av attsomsamma
fastställandeATP-år skall beaktas vidmedlikställs5 kap. 4 § AFL av

år ellerfödd 1937föreslår änkavifolkpensionstillägget, äratt somen
få tillgodoräknafolkpensionstilläggetfastställandetidigare skall vid av

harförmånligt änkaATP-år, för henne. Endetsig är mermannens om
bosättningsårtillgodoräknadeockså tillgodoräkna sigrätt att mannens

ålderspension. Dennafolkpension i formvid fastställande hennes avav
i avsnittbestämmelse behandlar

övergångsbestämmelsereglerasLagtekniskt bör detta attgenom en
nämnda lag.införandeförs i lagentill LIP avom
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övergångsvisa5.3 garantipensionenDen

bosättningstilläggetoch

Vårt i form bosättningsbaseradförslag: Dagens grundskydd av
Övergångsvisfolkpension, pensionstillskott och SGA ersätts ga-av

pensionsförrnånerrantipension och bosättningstillägg. De inom
fårgrundskyddet, pensionsberättigade vid omläggningendensom

fåttålderspension stödeller vid tiden för ansökan skulle ha medom
dagens regler, skall alltjämt beräknas det sker i dagsättav som

Övergångsvisi form garantipension eller bosättnings-utgesmen av
tillägg.

Övergångsvis garantipension

framhålls övergångsvisa garantipensionen skallI direktiven denatt
så får nettoutfallkonstrueras i princip ingen pensionär sämreatt ett

från övergångs-ekonomiskt före omläggningen folkpension tillänsett
vårtvis garantipension. framträdande krav vi har ställtDet mest som

ocksåarbete varit konstruera grundskydd inte med-har att ett nytt som
för pensionsberättigades nettopension. Samtidigtförsämringar denav

övergångsvisa garanti-i direktiven vid konstruktionen denattanges av
också förpensionen skall utformningen garantipensionenbeaktas av

så tvåfödda år de grundskyddssystemen1938 eller attpersoner senare,
inte förmånsnivåen princippropositionen har för-väsentligt skilda Iger

Övergångsvis garantipen-slaget till garantipension konstruerats med
år förebild. Inled-sionsmodellen för födda efter 1937personer som

vår utgångspunkt.ningsvis detta också varithar
vårt vi konstru-Redan i början arbete kunde konstatera attav om

övergångsvisa efter ierade den garantipensionen den modell som anges
princippropositionen skulle den inte obetydliga försämringar förge
många dåpensionsberättigade. Vi undersökte modellen förnärmare om
garantipension för födda år ellergäller 1938 senaresom personer
skulle kunna år eller tidigare.tillämpas för födda 1937även personer

insågVi modell försnabbt med denna skulle kostnaderna grund-att
skyddet öka markant jämfört med den kostnad skulle följasom om

Övergångsvisprincippropositionens förslag till garantipension genom-
fördes. snålareVi undersökte därför andra modeller medmen samma

årkonstruktion den skall gälla för födda eller1938personersom som
senare.

få ÖvergångsvisDe flesta kan till garantipensionrättpersoner som
ålderspension.uppbär redan Alla pensionärer emellertid intehar en
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reduceradlika kan habeloppsmässigt pension. Vissastor personer en
inte kan till-folkpension på pensionsberättigadegrund den t.ex.attav

kan ha gjort förtidagodoräknas full bosättningstid i Sverige. Andra ut-
Några pensionärer har endastskjutit pensionsuttag.eller sitttag upp

storlekenålderspension. Slutligen varierargjort partiellt sinuttag av
pensionsberättigadeden inkomstrelaterade ålderspension den upp-som

såväl SGA varierarbär, varför storleken pensionstillskottet som
ålderspensionMed inkomstrelateradkraftigt mellan olika pensionärer.

grundsådan pensionsberättigade tjänatpension den avavses som
skullegrund arbete. Omarbete eller pensioneget an-annansav

övergångsvis garantipensionmodell för beräkningvända somaven
individu-skulle, integarantipensionsmodellen görmotsvarar om man

skallenligt direktivenpensionen vilketella beräkningar denav nya
alltsåpå omläggningen. Vi skullemånga pensionärer förloraundvika,

redan uppbärpensionen för dem i dagtvingade sänkaatt pen-somvara
fåvissa pensionärer skullegälla, dvs.sion. andra skulleFör motsatsen

höjning sin nettopension.omotiverad aven
för beräkningSvårighetema lämplig modellfinna över-att aven

olika delarnamed degångsvis garantipension hänger att avsamman
minskar SGAriktningar.grundskydd verkar i T.ex.dagens närmotsatta

minskarVid förtidauppskjutet höjs.pensionen till följd uttaguttagav
på-Vidarebåde och lägre.Samtidigt kan SGA bli högrepensionen.

förutompensionsberättigadesärskilt denverkas SGA närsättett
vållar konstruktionenyrkesskadelivränta. Dessutompension uppbär av

lämplig modellvid sökandetgrundavdraget problemdet vanliga av en
övergångsvisa garantipensionen.konstruktion denför av

fåskallmetoder och funnitundersökt andraVi har därför att, om
pensionsförmåner ochtillansluter sig dagensnettopension somen

pensionsförmåner imåste bibehållande demedSGA, vi utgessomav
pensionsförmån.dag omvandla tillSGA en

modellkonstruktionen dennaInledningsvis vår tanke vid attavvar
bosättningsbaserade folkpensio-grundskydd, dvs. dendagensresten av

inkomstgrundadi formskulleoch pensionstillskottet, utges avnen
bosättningsbase-ålderspension. emellertid leda till denskulleDetta att

följa den följsam-pensionstillskottet skullerade folkpensionen och
ålderspension LIP.inkomstgrundadhetsindexering förgällersom

grundskyddetproblem eftersomskulle uppstå finansiellaDessutom det
ålderspensionen skall finansierastill skillnad från den inkomstgrundade

till utlandet skulleUtbetalningar grundskyddetendast statsmedel. avav
också omfattning.öka i inte obetydlig

garantipensio-övergångsvisalösning, denI stället har valt dären
också denersättning för SGAinte bara ersätterutgör utan pen-nen en
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sionsberättigade bosättningsbaserade folkpensionen ochför den pen-
sionstillskottet.

materiellavår inte skall ändra deTanken bakom modell är att
pensionsförmånema och endastför beräkning nuvarandereglerna deav

Skatteregler för pensionärer.i undantagsfall ändra effekten dagensav
många redan kompliceradeHärigenom kompliceras inte den för om-

övergångsvisa garantipensionen in-läggningen. Konstruktionen denav
vidden pensionsberättigadenebär den pension, tillatt utges om-som

ålderspension skulle haläggningen eller vid tiden för ansökan ut-om
och den pensions-till honom eller alltjämt skallhenne, utges, attgetts

erhålla det slopadekompensation förberättigade därutöver skall en
förmåner föreslårNågon ändring beräkningssättet för dessaSGA. av

gäller för för-samordningsregler i daginte och inte heller de somav
pensionsberättigadesåledes denmånema. Konstruktionen innebär att

det SGA hanfå värdetskall pensionshöjning motsvarar somavsomen
fått pensionsinkomster.grundval sinaeller hon hade av

betydelsesådan modell det saknarfördel medEn är attstor omen
ålders-singjort förtidaexempelvisden pensionsberättigade uttag av

bosättningsårtillgodoräknas 40pension eller han eller hon inte kanom
pensionsberättigadesstorleken deni Sverige. uteslutandeDet är

övergångsvisa garantipen-hur densamlade pensionsinkomst avgörsom
sionen skall beräknas.

pensionsförmån beräk-behövstillFör räkna SGA ettatt enom
påverkarpensionsinkomsterningsunderlag demotsvarar somsom

folkpension,riktning.i höjande sänkande Dessadagens SGA eller är
viss utländsk pension,och änke-ATP,pensionstillskott, ATPegen

Tankenyrkesskadelivränta.tjänstepensionsvensk och utländsk ärsamt
koefficienterskall fram demed beräkningsunderlagatt ett som

pensionsförmån. pensionsför-FörSGA tillbehövs för översättaatt en
prisbasbelopp förmåner motsvarande 1,515till beloppett en en-upp

gift koeffi-samstående prisbasbelopp för denrespektive 1,34 är ärsom
Vidpåverkar i höjande riktning.cienten positiv, dvs. den SGA pen-

sionsförrnåner koefficienten negativ.därutöver är
vårt undersöka denarbeteEn del har över-ägnats attstor omav

pensionsberättigadesgångsvisa påverkasgarantipensionen skall denav
tjänstepension. den tjänstepensionVi har konstaterat att ensom pen-

många höjer och i andra fall harsionsberättigad uppbär i fall SGA en
fåskall sänktpåverkan. ingen pensionsberättigadnegativ För att en

tjänste-nettopension omläggningen har kunnat konstateraefter att
övergångsvisamåste ingå garantipen-pensionen i beräkningen denav

minska denockså logiskt tjänstepension skallsionen. Det över-är att
minskargångsvisa på den i daggarantipensionen motsvarande sätt som

Vår övergångsvis garantipension justSGA. konstruktion över-är enav
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tjänstepensionenföreslår därför helasättning SGA-reglema. Vi attav
övergångsvisapåverka garantipensionen.skall storleken denav

samordnings-från i princippropositionen föreslagnaTill skillnad de
vårt samordning med tjänstepensioninnebär förslag tillreglerna att

påverka den del dentjänstepension inte kommerförekomsten att avav
ersättning förövergångsvisa garantipensionen kan sägas utgörasom

bosättningsbaserad folkpen-grundförmåner i formfolkpensionens av
SGA inte dessapensionstillskott. dagenssion och I ärsystern men

pensionärergrundförrnåner tjänstepension. För desamordnade med
princippropo-till pensionstillskott skullei hardagens rättsystemsom

medföra försärnringar,samordningsregler alltidsitionens förslag till
totala allmännaskulle minska hela deneftersom tjänstepensionen pen-

försärnringar förundvikainklusive pensionstillskottet. Försionen att
analog medlösningpensionsberättigade har valtden ärsomen

bådetjänstepensioneninnebärdagens Detta nämnts attsystem. som
tillendastövergångsvisa garantipensionen,sänker denhöjer och men

iålderspensionärerSGA.den Deden del ersättaatt somavsersom
så-grundförrnåner kommerfolkpensionenshar tilldagens rättsystem

belopp i formtill motsvarandei fortsättningen haledes rättäven att av
storlek.tjänstepensionenövergångsvis garantipension oavsett

övergångsvistjänstepension ochVårt mellanförslag till samordning
samordningförslag tilldyrare detgarantipension samtidigt änär som

någoti övrigt har valtprincippropositionen. och medfanns i I att en
följergarantipension densnålare övergångsvismodell för än avsom

bliför grundskyddet inteutgifternaprincippropositionen, kommer att
förslag.med princippropositionenshögre vad de hade blivitän

Även grundskyddetdetvårt till konstruktionförslag nyaavom
årfödda 1938från garantipension tillsig modellen förskiljer personer

skiljer sigpensionenberäkningssätteteller det endastär somavsenare
åreller efter 1937pensionsberättigade född föreåt. denOavsett ärom

bestå inkomst-ålderspensionen till samtligakommer att av enpersoner
garantipension. Förålderspension grundskydd,grundad och samt-ett

folkpensio-också i ATP-baseradeåldersgrupper den dagliga kommer
i princip beräknasden kommertilläggspension, ochutgöra attattnen

Frånsett bosättningstilläggetpensionsberättigade.lika för samtliga
ålderpensionsberättigadesdenkommer garantipension att utgesoavsett

ålders-låg inkomstrelateradtill dem med ingen eller endastendast en
fullt beskatt-båda garantipensionssystemenpension. Vidare utgör utett

således folkpensionen,våra kanningsbart grundskydd. Genom förslag
avskaffas.ålders pensionärer i princippensionstillskottet och tillSGA

övergångsvis garantipension bl.a. grundVår bedömning är att av
inte bosatta itill demEG-rättsliga regler kommer ärävenatt utges som

pensionäreravsnitt det emellertid endastSverige. Som i 3 är somanges

4
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föreslårSverige berättigade till SGA.bosatta i Trots dettaär ärsom
pensionsförmånvår modell med omvandling SGA till skallatt en av en

årtillämpas för alla pensionsberättigade födda 1937 eller tidiga-ärsom
övergångsvis såledesgarantipension skall kunna tillävenutgesre.

skattskyldiga enligtpensionärer bosatta utomlands ochär ärsomsom
inkomstskatt utomlands bosatta.lagen 1991:586 särskild förom

Effekten härav redovisar i avsnitt 8.8.

Bosättningstillägg

Vår utgångspunkt övergångsvisa garantipen-vid konstruktionen denav
reglerna för till och beräkningensionen inte skall ändra rättenär att

pensionsförmåner pensionsberättigade vid omlägg-dendeav som
dagens regler.uppburit med stödningen uppbär eller skulle ha av
omläggningen redanfinns vidäldregenerationenInom personer som

beräknats iberäknats, dvs. haruppbär folkpension 40-dels somsom
bosättningstid. Eftersom denförhållande den pensionsberättigadestill

vårt kommerövergångsvisa garantipensionen enligt förslag att utges
uppgårpensionsinkomster till vissttill dem samladeendast ettvars

hartidigt konstatera dehögsta belopp, kunde att personer som en
för denpensionsinkomst inte kommerhög inkomstrelaterad ersättasatt

förekommande fall inte hellerbosättningsbaserade folkpensionen och i
för pensionstillskottet.

folkpensionen fr.o.m.kommer den ATP-baseradeSom nämnts ovan
föregåendeår i avsnitti form tilläggspension. Som2001 att utges av
ersättning för denredovisat skulle den pensionsberättigade kunna

folkpensionstillägget be-bosättningsbaserade folkpensionen attgenom
tillgodo-såväl förhållande vilka pensionspoängi till antal förräknas

sådanförhållande bosättningsår, lösningräknats i till antal men ensom
önskvärda konsekvenser.skulle medföra icke

få ersättning för denpensionsberättigadstället börI sättannaten
pensionstillskottet intedel folkpensionen och ersätts genomsomav

övergångsvis garantipension. möjligtilläggspensionen eller En vägav
dåfå övergångsvislåta garantipension,dessaär ävenatt menpersoner

pensionstill-endast till del den folkpensionen ochden ersättaattavser
garantipensionen skillnadskottet. Huvudprincipen emellertid tillär att

pensionsförmånfrån tilldagens grundtrygghet inte skall utges som en
till saknar ellersamtliga pensionsberättigade endast demutan en-som

låg idast har inkomstrelaterad pension. Vi har därför valt ställetatten
bosättningsbaserade folkpensionenkompensera dessa för denpersoner

förmån bosättnings-och pensionstillskottet benämnergenom en som
också pensionsförmåntillägg. Vi har diskuterat denna skalläven ut-att
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övergångsvis garantipension och däri-till dem har tillrättges som
låta övergångsvisa garantipensionenendast den utgöra en er-genom

övergångsvis garanti-de har tillsättning för SGA. Eftersom rättsom
någon låg inkomstrelaterad pension harinte har eller endastpension en

erhållaskall sitt grundskyddvi dock för de fulltstannat att ut genom
övergångsvis bosättningstillägget dockStorlekengarantipension. är

sådan förmån eller i formdetdensamma över-utgesoavsett avsomom
gångsvis garantipension.

två deni situationer. DenBosättningstillägg kan är närutges ena
beräknas i för-folkpension denpensionsberättigade har bättre omen
tillgodoräknadeförhållande antalethållande i tilltill bosättningstid än

pensionsberättigade,denår pensionspoäng. andramed Den är när trots
stöd dagenspensionsinkomster, medeller hon har högahanatt av reg-

ipensionstillskott. redovisasler skulle haft till Detta närmarerätt av-
snitt 8.6.

med särskildaSamordning5.4

folkpensionsförmåner

vård-handikappersättning ochVårt 1998:703förslag: Lagen om
ålderspen-pensionstillägg tillsärskiltlagen 1990:773bidrag, om

för-handikappad barn, med delångvarig vård sjukt ellerförsion av
i nämnda lag,1998:707 ändringskett lagändringar omgenomsom

upphävandetill lagen 1998:708övergångsreglemasamt avom
då make uppbärhustrutillägg i vissa fall1994:309lagen om

årockså födda 1937till gälla förålderspension att personeranpassas
eller tidigare.

Övergångsbe-enligt gällandebamtilläggVid beräkning nuav
ålderspensiondeninte reducerasstämmelser skall bamtillägget av

hel tilläggs-föräldern uppbärden försäkrade summan avomsom
garantipension eller i före-övergångsvispension enligt och helLIP

uppgår prisbasbe-till högst 2,15kommande bosättningstilläggfall
lopp.

pensionstill-folkpensionen,dagens grundskyddssystem kompletterasI
särskilda folkpen-med vissaskottet och det särskilda grundavdraget

in-sionsförmåner till folkpensionen. Dessutomtilläggutges somsom
förmånernågragår regelsystemet folkpensioneringeni för utgessom

förmåner.självständigasom
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förmåner behandlaDe vi skall i detta avsnitt handikappet-ärsom
Vårdbidrag,sättning, särskilt pensionstillägg, hustrutillägg och barn-

tillägg.

Handikappersättning och Vårdbidrag

förmån,Handikappersättning i dag dels självständig delsutges som en
till förtillägg till pension. Handikappersättning denutges somsom av-

fått funktionsförmåga sådan omfattningsevärd tid har sin nedsatt i att
hjälphan eller hon i sin dagliga livsföring behöver tidskrävandemera

eller i övrigt har betydandebl.a. för kunna förvärvsarbetaattav annan
funktionsfömiåga.merutgifter grund sin nedsattaav

konstateradesmed garantipensionenI samband med arbetet att
någon förmån inom det refor-dessa behandlade behov inte täcksnu av

ålderspensionssystemet 1997/98:152. Reglernamerade Prop. om
Vårdbidrag oförändradehandikappersättning har därför i principoch

från fristående handi-förts till lag, lagen 1998:703AFLöver omen
Förmåner gjortsVårdbidrag. har därmed lagteknisktkappersättning och

pensionsförmån fristående förmån.från särskild till Lagenenom en
lageni kraft januari Bestämmelserna i denträder den l 2001. ärnya

också födda år eller tidigare.avsedda gälla för 1937äratt personer som
måste för bestämmelserna tillVissa följdändringar dock ske att anpassa

övergångsvis och bosättningstillägg införs.garantipensionatt

Särskilt pensionstillägg

nuvarande tillägg tillSärskilt pensionstillägg enligt regler ettutges som
årålderspension minstfolkpension i form till förälder under sexsomav

avstått frånvårdat därvid harhar sjukt eller handikappat barn och som
förvärvsarbete.

garantipension föreskrevssamband med införandet lagenI attav om
gälla, medsärskilt pensionstillägg skall fortsättareglerna att menom

årför dem födda 1953den begränsningen lagen endast gäller äratt som
före år 1999 kan tillgodoräknaseller tidigare. och endast tidDetta att

vårdtid januaripensionstillägg trädde i kraft den 1för särskiltsom
ikraftträdande den januari1999. I övrigt har lagen, med 1 2001, an-

Någraålderspensionssystemet. ändringar itill det refonneradepassats
isak har princip inte genomförts.

måste bestämmelsernaVissa justeringar dock förgöras att anpassa
till övergångsvis garantipension bosättningstillägg. I sak gälleroch

årdetta det pensionstillägget till föddasärskilda äratt personer som
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förhållande antingenskall iframtidentidigare i1937 eller även utges
år tillgodoräknademedbosättningsår eller till antaletantaltill pen-

enligt 5 kap. AFL.sionspoäng

Hustrutillägg

förmån till kvinnorkaninkomstprövadHustrutillägg är utgessomen
ålderspen-förtidspension ellerfolkpension i formmake uppbär avvars

januaridenavveckling och sedan lunderFömiånension. är numera
år 1934föddatill kvinnorhustrutillägg endastnybeviljas är1990 som

fylltde harår, till dess60 och längstoch har fyllttidigareeller som
årefterintehustrutillägg kommerår. Några nybeviljade65 att utges
dåtidigareår ellerfödda 1934kvinnoreftersom de1999, ärsom

hari daghustrutilläggår.ha fyllt 65 Dekommer utgesatt som
i tidigarebestämmelserna denövergångsregler enligtfastställts enligt

bostadstillägg ochom kommunaltochhustrutillägg1962:392lagen
sådant förelegat.tilläggsärskilda skäl förpåbeviljats grundhar attav

antalet för-ochhustrutillägg till 52Under 1997 utgavs personer
omfattaskvinnorminska. Tillsuccessivtmånstagare kommer att som

sådant endasttilläggkommerövergångsvisa garantipensionendenav
år.fyllt 65år då samtliga kvinnor2002,t.o.m.att utges

konsta-ålderspensionssystemetreformeradearbetet med detUnder
i dethustrutillägg inte finnsnågon tillmotsvarighetterades att nya

skullehustrutilläggetavvecklingomedelbarEftersomsystemet. aven
förmånen framtiden kommerföruppbärmedföra attatt personer som

kvinnor.för vissakvarstår till hustrutilläggmiste denna, rättenom
1,67 pris-emellertid höjts tillharhustrutilläggNivån oreduceratför ett

räknasinteskall inkomstinkomstprövningenoch vidbasbelopp som
pris-till 1,9garantipensionlagenenligt LIP ochålderspension uppom

januari 2001.i kraft den 1anpassning träderbasbelopp. Denna
förnivåerna anpassade ärangivnaDe är även sompersonerovan

föreslår några föränd-inte hellerår tidigare, varför1937 ellerfödda
avseende.i dettaringar

Bamtillägg

förälderår försäkradtillvarje barn under 16Bamtillägg förutges en
avskaffa-Bamtilläggetålderspension eller förtidspension.uppbärsom

emellertidÖvergångsbestämmelser betalasårprincip Enligtdes i 1990.
dem hadejanuari 1990 tilltid efter den 1bamtillägg förävenut som

tilläggetmånad 1989. innebärdecember Dettatill bamtillägg irätt att
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utgångenkommer upphöra vid år 2005 de barnennäratt yngstaav som
tillägget har fyllt år.16avser

propositionI 19497/98:152 Garantipension har angivits attm.m.
någon motsvarighet till bamtillägget inte kommer finnas i detatt re-

ålderspensionssystemet.formerade I samband med arbetet med garan-
tipensionen gjorde regeringen bedömningen bamtillägget tillatt perso-

år behållasfödda 1938 eller bör med i princip oförändradener senare
regler. Vi har inte anledning tillfunnit bedömning vadannan avser

övergångsvisabamtillägg till omfattas den garantipen-personer som av
sionen. förhållandevisFör bamtilläggets del det dessutom kortär en
övergångstid föreslår behållasdet gäller. Vi därför bamtillägget böratt
med i princip oförändrade regler.

dag hälften försäkradesI reduceras bamtillägget med denav
tilläggspension mån åri den denna för räknat överstiger halva prisbas-
beloppet. Fritt från således folkpensionsbeloppetsamordning jämteär

halvt prisbasbelopp. reglerna till fullt beskattatFörett att ettanpassa
måste föreslårfribelopp justeras och det skalldettasystem attupp

övergångsvisaden högsta garantipension kan tillmotsvara utgessom
ensamstående prisbasbelopp.2,15 Detta stämmer överensen person,

med det belopp för omfattas det reforme-gällersom personer som av
rade ålderspensionssystemet.

Bamtillägget också ålderspensionberättigar tillsammans med annan
den pensionsberättigade grundnivåuppbär till SGA. Med dagenssom

bamtillägget kan för reducerad folkpen-det haren person som en
sion, uppgårdvs. grundtryggheten inte till respektive1,515 1,34att
prisbasbelopp, innebära han eller hon inte kommer kompenserasatt att
för det SGA han eller hon har till enligt dagens regler. praktikenIrätt
kommer inte ålderspensionärerdetta ske. beror deDetta att som om-

övergångsvisafattas den garantipensionen och uppbär barn-av som
tillägg, övergångsbestämmelsemagrund till lagen 1992:1277av

ändring i AFL uppbär oreducerad folkpension grundad års40om en
bosättning. uppgår såledesDeras folkpension och pensionstillskott till
1,515 respektive 1,34 prisbasbelopp. Om den pensionsberättigades
folkpension lägre vad grund förtidaär än angetts uttagsom ovan av

ålderspensionen, skulle i teorin minskning nettopensionenav en av
kunna komma ske. Eftersom de flesta uppbär bamtilläggatt som upp-

ålderspensioneringen,burit förtidspension före endast kunnatorde det
fåtal sådanskulle kunna drabbasett ytterstvara personer som av en

sänkning nettopension. följerDetta det inte vanligtäratt attav av en
förtidspensionär ålderspensionsin i förtid. ocksåDet skall obser-tar ut

år 2001, dessa regler träda i kraft, kommer antaletnärattveras avses
överhuvudtaget bamtillägguppbär begränsat till ettpersoner som vara
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föreslårantal. bakgrund ingen ändring förmycket litet Mot denna
beräkningen bamtillägget.av

Övrig samordning5.5

våra övergångsvis garantipen-direktiv har införandetI angetts att av
påverka nivånbruttopensionen, kansion, innebär höjningsom en av

förmåner har varitandra pensionär uppbär intesättett somsom en
tjänstepension,gälla för bruttosamordnadavsikten. Detta kan t.ex. men

påverkasförmåner höjningkan finnas fler kan kommadet att ensom av
fått kartläggningbruttopensionen. i uppdragVi har göraatt avenav

månförmåner föreslå åtgärder möjligaste undanröjersådana och isom
bruttopensio-uppstå höjningenproblem kan i samband medde avsom

nen.
övergångsvis garantipensionden modell för beräkningGenom av

föreslår, inte reglerna för devi innebärande bl.a. ändraratt pen-som
någrasionsförmåner tordeden pensionsberättigade uppbär, pro-som

uppstå pensionen ochinte vid samordningen mellan denblem nya
redo-förmåner pensionsberättigade har till. Somandra den rättsom

tjänstepension allt-i avsnitt förutsätter bruttosamordnadvisas 7 att
ålderspension pensions-denjämt samordnas med denkommer att som

bördagens regler. Detsammaberättigade redan uppbär med stöd av
förmåner.gälla för andraäven

någon kartläggning för-funnitMed anledning härav har att av
påverkas pensionsberättigadesmåner höjning denkan avsom av en

bruttoinkomst inte har behövts.

5.6 Lagreglering

övergångsvis garantipension ochVårt Bestämmelsernaförslag: om
i garantipension.bosättningstillägg skall in lagen 1998:702tas om

bådaövergångsvis garantipension har till syfteGarantipension och att
bosättningsbaserad folkpensiondagens grundtrygghet i formersätta av

bådagrundskydd.och pensionstillskott med beskattningsbart Förett
också garantipension inte kommer till allagällersystemen att att utges

utfyllnadspen-pensionärer endast till dem i behovärutan som av en
sion.

Även bosättningstillägget ersättning för dagensär att se som en
folkpension och pensions-grundtrygghet i fonn bosättningsbaseradav
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för särskilja denna del dagens grund-tillskott. endastDet är att av
också skallfrån övergångsvisa garantipensionentrygghet den ut-som

förmån bosättnings-dennaersättning för SGA, benämnergöra som
tillägg.

övergångsvisasåväl den garanti-Vidare skall garantipensionen som
pensionerkostnaderna för dessapensionen och bosättningstillägget och

finansieras statsmedel.av
övergångsvis garantipen-föreslår bestämmelsernaVi därför att om

i lagen garantipension,bosättningstillägg skall reglerassion och om
garantipension uttagsregleri övrigt gäller föroch de regler t.ex.att som

övergångsvis garantipension ochocksåoch processregler skall gälla för
för bosättningstillägg.

skallenligt beslut riksdagenEftersom lagen garantipension avom
bestämmelsernajanuariträda i kraft den 1 2001 ävenatt omanser

träda i kraftbosättningstillägg skallövergångsvis garantipension och
utbetalningavsnitt innebärvid tidpunkt se 13. Detta ävenattsamma

kunna skeövergångsvis bosättningstillägg skallgarantipension ochav
åldersgränsföreslår någon undreingången år. Vi intevid nämndaav

bosätt-övergångsvis garantipension ellerutbetalningför tillrätt av
omfattas be-pensionsberättigadesamtliganingstillägg, utan avsom

ålderspension redan denstämmelserna skall kunna göra uttag av
januaril 2001.

bestämmelsernaår har vissafödda 1938 ellerFör avsenarepersoner
åringången 1999ålderspension fr.o.m.folkpension i form avavom
kvarstårÖvergångsbestämmelserGenomtagits bort eller ändrats.

årföddalydelse föremellertid bestämmelserna i dess äldre personer
bestämmelsernabetänkande talartidigare. i detta1937 eller När om

äldre lydelsebestämmelserna i dennafolkpension enligt AFL avsesom
Övergångsbestämmelser.jämte övriga

övergångsvis garantipension och bosätt-vårt tillGenom förslag
folkpension i formbestämmelserna i AFLningstillägg kan avom

Även ålderspen-bestämmelser iålderspension bort. andra AFLtas om
förändringar redovisats i de-ändras. Vissa harsion bör bort ellertas

också rernissbehand-partementspromemorian 1997:66, vilken harDs
Socialde-bakgrund och med beaktande det inomlats. Mot denna attav

såvälpågår beredningsarbete förtidspensionpartementet som avav
några förslag tillefterlevandepension har valt i princip inte lämnaatt

ändringar i AFL.
Även föreslår några förändringar i bestämmelsernainte omom

ålderspension enligt förutsätter vifolkpension i form AFL, attav m.m.
dessa bestämmelser borti den fortsatta beredningen kommer att tas

såväl utbetalningsregler-eller ändras. bör ske i samband medDetta att
garantipension träder i kraft. Därför har ienligt LIP lagenna som om
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lydelserbestämmelsemastillförfattningstext hänvisatvårt tillförslag
årföre 2001.

yrkesskadelivräntasamordningsbestämmelse mellanfinnsdagI en
gällerbestämmelseDennaålderspension i kap. 2 § AFL. ävenoch 17
gällerefterlevandepension. Vadmed förtids- ochsamordningför sam-

föreslår förviyrkesskadelivräntaålderspension ochmellanordning att
fortsätt-skall samordningenår tidigarefödda 1937 eller ävenpersoner

Även finns ikap. 9 § LIPbestämmelse. i 12dennaningsvis ske enligt
ochyrkesskadelivräntamellansamordningbestämmelsedag omen

vårt tillförslagtilläggspension. Medålderspension i form bl.a. sam-av
emellertid inte gälla förenligt LIPsamordningsregelnskallordning

inomberedningsarbetetdet fortsattasamband medäldregenerationen. I
refor-å sidan detmellansamordningmedSocialdepartementet enaen

övergångsviså andra sidanochålderspensionssystemetmerade garan-
efterlevandepensionssystemochförtidspensions-ochtipension nyttett

9 §bestämmelsen i 12 kap.reglerasmåste eller införandelageni LIP att
tidigare.år ellerfödda 1937ålderspensionärergälla förskallLIP inte
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övergångsvistill6 Rätt

ochgarantipension
bosättningstillägg

Övergångsvis bosättningstillägggarantipension ochVårt förslag:
försäkringstidtillgodoräknatsden harendast tillskall utges ensom

minstbosättningstilläggövergångsvis garantipension eller treför om
ar.

garantipension och bosätt-övergångsvisförsäkringstid förSom
isådan försäkringstidtillgodoräknasskallningstillägg angessom

så-försäkringstidskallgarantipension. Vidarelagen2 kap. somom
bosättningstidsådantillgodoräknasårefter 2001förtid föreväl som

tillgodoräk-harför ATPår pensionspoängsådana under vilkaoch
denlydelse förei dess5 kap. AFLfolkpension enligtförnats

januari 2001.1
tillämpligaiskallAFLenligt 5 kap.försäkringstid ävenSom

ibestämmelsernaföljerförsäkringstidsådandelar avsomavses
ändring i AFL1979:127till lagenövergångsbestämmelsema om

bestämmel-inämnda lag,ändring i1992:1277till lagensamt om
januari 2001.den 1lydelse föresemas

pensionsberät-dessutom denskallbosättningstilläggtillFör rätt
beräkningsunder-ingår ivilkapensionsinkomstersamladetigades

ensamståendeförprisbasbelopp3,0867överstigalaget personen
bosättnings-tillgift. Förprisbasbelopp för rättäroch 2,709 somen

berättigadskallpensionsberättigadedengäller vidaretillägg att vara
i för-beräknasdetbättrefolkpensionsbelopptill ärett omsom
tillgo-förhållande tillbosättningstid itillgodoräknadhållande till än

också hakanpensionsberättigadår Endoräknade med ATP-poäng.
ireglernamed stödeller honhantill bosättningstillägg,rätt avom

tillhaftskullepensionstillskott1969:205 rättlagen pen-om
sionstillskott.

ireglerasålderspensionssystemhittillsvarandeFörsäkringsbegreppet i
svenskadelsoch ATPfolkpensionFörsäkrade för är§ AFL.1 kap. 3
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medborgare, oberoende de bosatta, medborgaredels utländskaärav var
ocksåoch statslösa bosatta i Sverige. regler gäller förDessaärsom

ålderspension enligt LIP.
detta kan försäkringsbegreppet i AFLI sammanhang nämnas äratt

föremål för generell En har skett inom Utred-översyn. översynen
ningen Socialförsäkringens personkrets har ioch ut-presenteratsom
redningens betänkande lag socialförsäkringar SOU 1997:72. IEn om
korthet innebär förslag socialförsäkringen skall indelasutredningens att
i bosättningsbaserad försäkring avsedd för olika kostnadsersätt-en -

garantinivåkaraktärningar och förmåner och arbetsbaserad för-av en-
bådasäkring inkomstförluster. delar social-avsedd täcka Dessaatt av

föreslås Betänkandetförsäkringen oavhängiga medborgarskap.vara av
rernissbehandlats, och avsikten efter ytterligare beredninghar är att

enhetligt för hela socialförsäkringsom-skapa försäkringsbegreppett
rådet. lämpligastdenna bakgrund har regeringen detMot äransett att

försäkradenuvarande regler vilka är attatt anseom personer som som
oförändrade till det reformerade pensions-tills vidare överförs i princip

151Prop. 1997/97: och 152.systemet
Sverigebosättningstid itill folkpension krävs i dagFör rätt omen

år, år pensionspoäng tillgodoräknatsminst eller antalet för vilkatre att
Ävenuppgår år. till krav dentill minst för ATP ställsrätt atttre pen-

år pensionspoäng.sionsberättigade tillgodoräknas minst medkan tre
på tillgodoräk-Pensionspoäng fastställs dock endast faktisktför ATP

likställsfastställande folkpensionnade pensionspoäng, medan vid av
är årvissa med för vilka tillgodoräknats pensionspoäng.

bosättning itill garantipension skall grundas enbartRätten
folkpensionNågon motsvarighet till nuvarande reglerSverige. attom

år vilka tillgodoräknatsi förhållande till antal förkan ävenutges pen-
gällertill garantipensionsionspoäng för finns inte. FörATP. rätt samma

krav påtill garantipension ställstidsregel i dag, dvs. för rätt ensom
år.försäkringstid minst treom

obetydlig anknytningminirniregel nödvändig för inteEn är att en
övergångsvis bosätt-Sverige till garantipension ellertill skall rättge

ningstillägg.
övergångsvisaomfattas denDe flesta kommer attpersoner som av
ålderspensiongarantipensionen eller bosättningstillägget uppbär redan

vid omläggningen och har därvid kvalificerat sin till folkpensionrätt
möjligt regler förenligt gällande regler. inte ändra dessaDet är att

ålderspension, grundar sinde redan uppbär och rättpersoner som som
till pensionstillskott för-folkpension och i förekommande fall en

årsäkringstid års bosättning eller tillgodoräknademedtre treom
då sinATP-poäng, riskera vissa skulle misteutan att att ompersoner

övergångsvis föreslårtill garantipension. Vi de pensionsberät-rätt att
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till folkpension,sig förredan kvalificerat rätt oavsetttigade omsom
tillgodoräknadeår medbosättningstid ellerårsgrundas trerätten tre

övergångsvistillförsigkvalificeratATP-år, också skall ha rätt
bosättningstillägg.ellergarantipension

ålders-Även uppbärinteomläggningenvid ännude personer som
sak-sig. Detid bakomförvärvsaktivasindelenpension har största av

övergångsvisför tillsigkvalificeramöjlighet rättprincipi att ga-nar
följerbosättningstillägg änsättrantipension eller annat avsom

föreslår därförVifolkpension.tillregler attdagens rätt en pen-om
ålderspension,uppbärinteomläggningenvidsionsberättigad, ännusom

bosättnings-ochgarantipensionövergångsvisförsäkringstid försom
hon kanellerhanförsäkringstid,sådantillgodoräknasskalltillägg som

tillgodoräknade ATP-år medbosättningstid ellerintjäna somsom
5 kap. AFL.folkpension enligtförpoäng

och bosätt-garantipensionövergångsvisförförsäkringstidSom
försäkringstidsådandelstillgodoräknassåledesningstillägg skall som

ochbosättningstidsådandelsgarantipension,kap. lageni 2 omanges
enligtfolkpensionförATP-poängtillgodoräknasår för vilkasådana

bedöm-Vid2001.januariden 1lydelse förei kapitletsAFL5 kap.
år medtillgodoräknaspensionsberättigade kan tredenningen pen-om

kap.i 5årsådanaATP-år likställasskall medsionspoäng, angessom
januari 2001.1före denlydelseparagrafensAFL i§4

regle-Övergångsbestämmelservissafinns i dagAFLTill 5 kap. som
tillgodoräk-fårpensionsberättigadeförsäkringstid denvilken somrar

ti-Även år eller1937föddaskall förbestämmelserdessa personernas.
reglerdessainnebärBlandtillämpas. attfortsättningsvis annatdigare

stödmedochtidigare,ellerår 1944föddkvinna avär somsomen
hari AFLändring1988:881till lagenövergångsbestämmelserna om

fastställan-vidänkepension,i formtilläggspensionochtill folk-rätt av
ålderspen-folkpension i formsinstorlekentill ochde rätten avavav

bosättningstidavlidnesig dentillgodoräknaharsion rätt mannensatt
fastställda ATP-poäng.årantal medeller

bosättningstilläggtillYtterligare krav för rätt

ellerhanspensionsberättigade fördenskallBosättningstillägget ersätta
förfallvissaoch ifolkpension ävenbosättningsbaseradehennes pen-

pensionsbe-denbosättningstillägg krävstillsionstillskottet. För atträtt
Bosättningstilläggförsäkringstid.årstillgodoräknasrättigade kan tre

årföddapensionsberättigade ärsamtligatillemellertid inte somutges
pensionsberättigadedenprincip kommertidigare. I1937 eller genom

bosätt-för denkompenserasgarantipensionenövergångsvisaden att
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ningsbaserade folkpensionen och pensionstillskottet. sådanaEndast
har så hög inkomstrelaterad fårpension de inteattpersoner som en

övergångsvis garantipension har till bosättningstillägg. förut-Enrätt
sättning för bosättningstillägg skall således denäratt utges att pen-
sionsberättigades samlade pensionsinkomster beräkningsunderlag se
avsnitt överstiger7 för till övergångsvis garantipension,gränsen rätt
vilken i avsnitt föreslår8 3,0867 prisbasbelopp förvara en ensam-
stående och 2,709 prisbasbelopp för gift. talDessaär ärperson en som
beräknade utifrån den pensionsinkomst där det vanliga grundavdraget

förmånligtlika förmånligareellerär SGA.änsom
Ytterligare krav för till bosättningstillägg den pensionsbe-rätt är att

rättigade med stöd dagens regler har till folkpension vilkenrättav en
inte fullt tilläggspension. villDet den pensions-ersätts sägaut genom
berättigade skall ha förhållan-bättre folkpension den beräknas ien om
de till tillgodoräknade bosättningsårantalet förhållandei till antaletän
tillgodoräknade år med ATP-poäng.

Även den med stöd lagen pensionstillskott berättigadärsom av om
till pensionstillskott skall kunna få ersättning för detta bosätt-genom
ningstillägget.
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förBeräkningsunderlaget7

övergångsvis garantipension

Inledning1

beräknings-pensionsförrnån behövstillSGAräknaFör ettatt enom
påverkar dagenspensionsinkomsterdeunderlag motsvarar somsom

folkpension,riktning.sänkande Dessaeller ärhöjandeiSGA pen-
socialförsäkrings-utländskänke-ATP,ellerATPsionstillskott, egen

yrkesskadelivränta.tjänstepensionutländsksvensk ochpension, samt
få koef-fram deskallberäkningsunderlagmedTanken är ettatt

pensionsförmån. FörSGA tillförbehövsñcienter översättaatt ensom
prisbasbelopp1,515motsvarandebelopppensionsförmåner till ettupp

giftförprisbasbelopp är ärensamstående respektive 1,34för somenen
ochriktning,höjandepåverkar SGA idenpositiv, dvs.koefficienten

negativ.koefficientenpensionsförmåner därutövervid är
endast förfastställasbehöverberäkningsunderlag matema-attEtt

i princippensionen skerOmräkningenpensionen.räknatiskt avom
behövadockkommerBeräkningsunderlagetomläggningen.vid attbara

avsnitt Föri 7.8.beskrivsårligen. Detta närmareräknas en pen-om
ålderspensionuppbärinteomläggningenvidsionsberättigad ännusom

ålderspension. Iansökanförvid tidenförstomräkningenskall göras om
vid detpensionsförmånerdå ligga deskallberäkningsunderlaget som

pensionsberättigadetill denskulle haeller.tillfället utgetts omutges
gällde.alltjämtreglerdagens

deskall ändraalltså intevår modell mate-Tanken bakom är att
ochpensionsförmånernanuvarandedeberäkningriella reglerna för av

Häri-pensionärer.förSkattereglerfrån dagensutgåomräkningenvid
komplicerademånga redanförheller denkompliceras inte om-genom

läggningen.
fin-emellertid intekommerålderspensioni formFolkpension attav
denår kommerFrån med 2001ochutgången år 2000.efter avnas

tilläggspension. DettatillfolkpensionenATP-baserade översättasatt
år 1954,födda förepensionsberättigadesamtliga ärgäller för oav-som

ellerålderspensionssystemetreformeradeomfattas detdesett avom
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inte. Omvandlingen folkpension till tilläggspension kan såvälskeav
före efter omräkningen pensionen, eftersom omvandlingsom av men
kommer gälla för framtiden det praktiskt omvandlingenäratt mest att

innan beräkningsunderlaget fastställs. ocksåDetta underlättargörs när
beräkningsunderlaget måste fastställas efter omläggningen, och detnär
skall räknas om.

Inte heller pensionstillskott ålderspensiontill kommer efteratt utges
utgången år 2000. beräkningsunderlaget ingåI skall därför be-ettav
lopp det pensionstillskott vid omläggningenmotsvarar utgessom som
till den pensionsberättigade eller han eller hon skulle haft tillrättsom
enligt dagens regler.

Eftersom inte ändra beräkningsreglema för dagensattavser pen-
sionsförmåner skall de samordnings- och reduceringsregler i dagsom
finns för pensionsförmånema alltjämt tillämpas. Samordningen och/
eller reduceringen pensionsförmånrespektive skall innan be-görasav

så-räkningsunderlagetfastställs. Omräkningen kommerpensionenav
pensionsförmån.ledes ske faktiskt utbetaldatt

frånTill skillnad de i princippropositionen föreslagna samordnings-
reglema, innebär vårt tjänstepensionförslag till samordning med att

påverkaförekomsten tjänstepension inte kommer den del denattav av
övergångsvisa garantipensionen kan ersättning försägas utgörasom

grundförmånerfolkpensionens i folkpen-form bosättningsbaseradav
sion och pensionstillskott. I dagens SGA inte dessaärsystem men
grundförmåner med ålderspensionärersamordnade tjänstepension. De

i dagens har till folkpensionens grundförmåner kom-rättsystemsom
således fortsättningen ii ha till motsvarande belopp formäven rättmer

övergångsvis garantipension tjänstepensionens storlek.oavsettav
ingår sådan yrkesskadeliv-I beräkningsunderlaget viss deläven av

pensionsberättigad har till obligatoriskgrundränta rätt avsom en en
försäkring 1916:235 försäkring förjämlikt bland andra lagen om
olycksfall i lagen försäkring yrkessjuk-arbete, 1929:131 för vissaom
domar eller lagen 1954:243 yrkesskadeförsäkring. denna liv-Hurom

påverkar övergängsvisa återkommerden garantipensionen vi till iränta
avsnitt 7.7.

i avsnitt pensionärer iSom 3 det endast bosattaär äranges som
vårSverige berättigade föreslårtill SGA. Trots dettaär attsom mo-

dell pensionsförmånmed omvandling till skall ske förSGAen enav
åralla pensionsberättigade Beräk-födda 1937 eller tidigare.ärsom

ningsunderlag såledesskall för de pensionärerfastställas även ärsom
ochbosatta utomlands skattskyldiga enligt 1991:586lagenärsom om

särskild inkomstskatt för utomlands bosatta. Effekten redovisarhärav
vi i avsnitt 8.8.
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vilkaredogöra förkommeravsnitten närmarede följandeI att
dessaoch hurberäkningsunderlagetingå iskallpensionsinkomster som

beräknas.skall

Fastställande beräkningsunderlaget7.2 av

be-fastställasskallpensionsberättigadvarje ettVårt Förförslag:
räkningsunderlag.

denprincipiinnebärgarantipensionenövergångsvisa attDen pen-
varjeFörSGA slopas.förkompenserassionsberättigade skall att pen-

få framförfastställasberäkningsunderlagmåste attsionsberättigad ett
pensionsför-tillSGAförbehövs översättakoefficienterde att ensom

berättigad tillhonellerhanockså ärkanDärigenom avgörasmån. om
storlekendetSGA-reglerdagens ärgarantipension. Enligtövergångsvis

pensionsberättigadedenpensionsinkomstensammanlagdaden som
måste beräk-ihäravPå grundSGA.storlekenuppbär avgörsom

bosättningsbase-denmotsvarandebeloppförutomningsunderlaget, ett
ingå sådan inkomst-pensionstillskottet,och ävenfolkpensionenrade

pensionsbe-denEftersompåverkar SGA.ålderspensionrelaterad som
bosättningsbaseradeför denskallsituationeralla ersättasirättigade

ochtilläggspension,i formintedel dentill denfolkpensionen, utges av
reglerdagensstödmedeller honhanpensionstillskottdet avsom

kommer beräkningsunderlaget utgöraäventill, atthaftskulle rätt grun-
bosättningstillägget.beräkningden för av

garanti-övergångsvistillförföreslår vi rättgränsenavsnitt 8I att
3,0867högstpensionsinkomstsamladvidskall liggapension omen

prisbasbelopp för2,709ensamstående ochförprisbasbelopp somenen
pensionsinkomstnivå, detdärutifrån denberäknadetalgift. Dessa ärär

denförmånligare förförmånligt ellerlikagrundavdragetvanliga är
pensionsin-pensionsberättigadesOm denSGA.pensionsberättigade än

dessaöverstiger gränser,beräkningsunderlagetingår ikomster som
ske. Deninteålderspensionenuppburennågon uppräkningskall av

bosättningstillägg,tillfalli vissadock rättharpensionsberättigade
övergångsvistilltaket föröverstiger rättberäkningsunderlagetäven om

garantipension.
omlägg-vidallaförfastställasskallberäkningsunderlagEtt som

utgörsgällerålderspension. Detta uttagetuppbärningen oavsett avom
65-årspartielltförtidadelvis uttaghelt eller65-års pension,hel uttag,

skallutomlands. Dessutompensionsberättigade bosattden äreller om
årfödda 1937fastställas för de ärberäkningsunderlag sompersonerett
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eller tidigare vid omläggningen inte ålderspen-uppbärännumen som
sion. För de sistnämnda skall beräkningsunderlaget fastställas vid tid-
punkten för ålderspension.ansökan om

7.3 Tilläggspension i ålderspensionform av

eller änkepension

Vårt förslag: I beräkningsunderlaget skall ingå den tilläggspension
den pensionsberättigade har till enligt 6 kap.rätt LIP.som

I beräkningsunderlaget skall också ingå den tilläggspension i
form änkepension den pensionsberättigade har till enligträttav som
övergångsbestämmelsematill lagen 1988:881 ändring i AFL.om

illäggspensionT form ålderspensioni av

En pensionär inkomstrelaterade ålderspension så hög detärvars att
vanliga grundavdraget förmånligare ellerär lika förmånligtän som
SGA föreslås inte berättigad till övergångsvis garantipension. Där-vara

måsteför tilläggspensionen ingå i beräkningsunderlaget. Tilläggspen-
sionen måste också ingå i beräkningsunderlaget, för den pensionsbe-att
rättigade uppräkningen skall kompensation för det SGAgenom ges

han eller hon eller skulle ha varit berättigadär till enligt dagenssom
regler.

Genom detta vårt förslag kommer tilläggspensionen påverkaatt
storleken den övergångsvisa garantipensionen motsvarande sättav

den i påverkardag SGA. Det skall också alltjämtATPsom noteras att
kommer påverka till och storleken det belopprättenatt attav som avser

pensionstillskottet och också skall ingå i beräknings-motsvara som
underlaget se avsnitt 7.4.1.

Som framgår avsnitt 5 efter den 1 januari 2001 inte barautgesav
den tilläggspension fastställs enligt reglerna i AFL tilläggspen-som om
sion, dvs. 60 % produkten det för året gällande prisbasbeloppetav av
och medeltalet de pensionspoäng tjänats in den pensionsbe-av som av
rättigade. Som tilläggspension kommer folkpensions-även att utges ett
tillägg. Denna del tilläggspensionen i dag i form 30-delsutgesav av
beräknad folkpension. Som redovisats i avsnitt 5 beräknas folkpen-
sionstillägget och den 30-dels beräknade folkpensionen delvis olika

Vid fastställandesätt. tilläggspension beaktas endast årde för vilkaav
pensionspoäng faktisk fastställts, medan vid beräkning folkpen-av
sionen likställs årvissa årmed för vilka tillgodoräknats pensionspoäng.
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omläggningen,skall förlorapensionsberättigadeingaFör genomatt
deårför depensionspoängsigtillgodoräknakaninte längrede somatt
visig, hartillgodoräknafåtthaskullefolkpensionreglerna förenligt

tidiga-år eller1937föddpensionsberättigad ärföreslagit föratt somen
folkpensionstillägget ävenfastställandeberäkning ochvidskall avre

år beaktas.likställdaATP-årmeddessa

änkepensionformilläggspension iT av

kraft.iefterlevandepensionreglerträdde1990januari1Den omnya
efterlevandepensionerformerinfördesreformendenGenom avnya

omställningspen-förlängdomställningspension,benämnaskom attsom
tidigaredenochbarnpensionochefterlevandepensionsärskildsion,

emellertidinfördesdärmedsambandavskaffades. Iänkepensionen om-
innebäränkepensionen attförövergångsbestämmelserfattande som

undernybeviljasochregler kan ävenäldreenligtänkepension enutges
lång tid framöver.

årföddaÖvergångsbestämmelsema dessa berördeltill den personer
omfattasallsinteänkorvissakorthetiinnebärtidigareeller avatt1937

situationeri vissaandramedanefterlevandepensionsreglerna,de nya
vissochregleräldreefterberäknadänkepensionenfårviss del entill en
Förefterlevandepensionbestämmelsernadeefter m.m.del omnya

65-års-frånsamordnas1930-1944årenunderföddakvinnor ärsom
ålders-i formATPmedänkepensioni formmånaden ATP avegenav

minskasänkepensionensåtillgår principiSamordningen attpension.
ibetalas baraänkepensionen utdvs.ålderspensionen,förbeloppetmed

finnsDetålderspension.kvinnansöverstigermån denden egen
tillharalltidkvinnan rättinnebärgarantiregel enemellertid attsomen

kvinnansandelvisspensionsammanlagd avmotsvarar summanavsom
ålderspension.beräknadeoch mannensegen

på-pensionsinkomsterÄven ingår deifrån ATPänkepension som
denänkepensiondenskallDärförSGA.storleken en-verkar somav

beräkningsunderlaget.ingå itillskilda har rätt
utredaresärskildtillsättaregeringenbeslöt1996juni13 .attDen en
ochefterlevandepensionreglernabl.uppdrag över an-med att oma. se

Efterlevande-ålderspensionssystemet.reformeradetill detdempassa
oktoberiregeringentillförslagsittöverlärrmadepensionsutredningen

till detanpassningEnEfterlevandepension1998:120 re-1998, SOU -
ålderspensionssystemet.formerade

ålderspensionssystemetreformeradedettilltillförslag an-sittI ett
före-Efterlevandepensionsutredningenefterlevandeskydd harpassat

tilläggs-formiänkepensionenutgivnaövergångsvisdenslagit avatt
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Änkepensionenpension framöver skalläven förslås alltjämt be-utges.
påräknas grundval intjänade ATP-poäng. föreslåsDettaav mannens

gälla såväl för de kvinnor vid ikraftträdandet det efter-som av nya
levandepensionssystemet den l januari fått2001 redan änkepension
beviljad för dem nybeviljas frånänkepension ATP. Om densom som
avlidne årfödd 1953 föreslåseller tidigare,är änkepensionen beräknas

grundval den avlidnes ATP-poäng, eftersom dessa alltjämt kom-av
registreras. För födda därefter kommer ATP-poängmän ärattmer som

på grund det reformerade ålderspensionssystemet bara registrerasattav
år 2000, varför underlaget för beräkningen föreslås de fak-t.o.m. vara

tiskt fastställda pensionspoängen. För tid därefter skall det göras en
antagandeberäkning liknande iden dag gäller hadesom om mannen er-
hållit hel förtidspension. sådanEn antagandeberäkning kommer därför

bli aktuell dåendast i de fall, varit gift med kvinnaatt mannen en som
årfödd 1944 eller tidigare. För kvinnor födda därefterär före-ärsom

slås liksom hittills endast intjänade årATP-poängatt t.o.m.mannens
påverka1989 skall änkepensionen.

Änkepension från tilläggspensionen beräknas i dag grundval av
inkomster överstiger förhöjt prisbasbelopp. För inkomster där-ettsom

Änkefolkpen-under har änkan kompenserats änkefolkpension.genom
sionen i dag 90 % prisbasbeloppet och antingenutgörs iutgesav av
förhållande till den avlidnes tillgodoräknade bosättningstid eller i för-
hållande till den avlidnes tillgodoräknade poängår. Eftersom tanken är

folkpension påverkarinte längre skall detta änkepensio-att ävenutges,
För änkor skall kompenseras för inkomsterävenattnen. mannens

under föreslårprisbasbelopp, Efterlevandepensionsutredningenett att
inom änkepensionssystemet skall denna del änkepensionenäven ut-av
tilläggspension. föreslåskompensation enligtDenna huvudregelngöra

beräknas förhållandei till den avlidnes tillgodoräknande poängår, men
den avlidne har bättre bosättningskvot skall kompensationen iom en

stället i 40-delar. Denna del tilläggspensionen, kan jäm-utges av som
föras föreslåsmed folkpensionstillägget, fram till dess änkanutges att

år.fyller 65
Folkpension i form änkepension och pensionstillskott till efter-av

Ävenlevandepension föreslås utgångeninte efter år 2000.utges av
inom änkepensioneringen föreslås därför grundskydd. Reglerna förett
änkegarantipension har konstruerats med garantipensionsmodellen för

Änkegarantipensio-födda år 1938 eller förebild.personer senare som
föreslås beräknas utifrån basnivå 2,04 prisbasbeloppnen en om som

minskas med inkomstrelaterad änkepension. Enligt Efterlevandepen-
sionsutredningens förslag skall änkegarantipensionen endast tillutges
kvinnor födda före år 1945 och fram till dess år.de fyller 65att
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föreslagetlämnade ärEfterlevandepensionsutredningenDet av
kom-beredningenfortsattadenvarefterremissbehandling,föremål för

Socialdepartementet.inomskeattmer
pensions-beviljadredankonsekventföreslårvårt betänkande attI

för desärreglernågrahellerföreslår inteViskall ändras.förmån inte
ålders-ansökakommeromläggningenefterförst att ompersoner som

änkepen-formitilläggspensiondenföreslår därförVipension. att av
Övergångsbestäm-gällandede i dagenligtkvinnantillsion utgessom

beräkningsunderlag.ingå i hennesskallmelsema
Efterlevandepensionsutredningenföreslår att enSom nämntsovan

änkepensioni form etttilläggspensionuppbärkvinna genomavsom
änkepensioni formfolkpensiondenförskall kompenserastillägg av

ocksåkvinnaskallVidareregler.gällandei dagenligt enutgessom
före-folkpensionenförTilläggetänkegarantipension.uppbärakunna

kankvinnanförförmånligaredet30-delar, ärislås beräknas men om
såväl tilläggetskallförslaglämnadeEnligtberäkning ske.40-delsen

år.65 Dettafyllerkvinnandetgarantipensionen attt.o.m.utgessom
ålderspension.sinförtidakvinnan görföreslås gälla uttagäven avom

änkegarantipensionenoch utgestilläggettillanledningarnaEn attav
årföddkvinna ärålderspensionen ärförtida att somuttag entrots av

hongarantipension förränkan begärainteeller uttag1938 avsenare
dockskalltidigareår eller1937föddkvinnaår. är65 Enfyller som

65-årsgarantipension föreövergångsviskunnavårt förslagenligt ta ut
garantipen-övergångsvisadenskallavsnitt 5imånaden. Som nämnts

bosättningsbaseradepensionsberättigade för dendensionen ersätta
iskallfolkpensionenberäknade30-dels utgesoch denfolkpensionen,

kanreglernagällandei dagdeEnligttilläggspension. enform av
ålderspensioni formfolkpensionbådeuppbärasamtidigtintekvinna av

förslagdettillämpningMedänkepension.i form somoch avenav
föddkvinna ärskullelämnatEfterlevandepensionsutredningen somen

få kompen-ålderspensionsinförtidavideller tidigareår 1937 uttag av
formfolkpension isinfördelsfolkpension,sindels för avsation egna

änkegarantipension. Honfåhon kunnaskulleänkepension. Dessutom
lämnarlösasfråga skalldennaöverkompenserad. Hursåledes bliskulle
bered-fortsattatill dendetöverlämnartillförslagdock inget utan

ningen.
föddkvinna ärsammanhangskall i detta att,Det noteras somom en

reglernaår 1953,född efterefter äränkaår 1938 blirföre somen man
gällamåsteänkepension ävenförantagandeberäkningföreslås omsom

Övergångsbe-gällandei dagenligt deänkepensionberäkningenför av
efterförfastställasintekommerATP- attstämmelsema. poäng mannen

år 2000.
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7.4 Dagens grundtrygghet i form av

folkpension och pensionstillskott

Vårt förslag: beräkningsunderlagetI ingåskall beloppett motsva-
rande den folkpension den pensionsberättigade vid ornlägg-som
ningen uppbär eller vid tidpunkten för ålderspensionansökan om
skulle varit berättigad till enligt bestämmelserna i 5 kap. AFL, till
den del detta inte i form tilläggspension enligt 6 kap. 2 § 2utges av
punkt LIP. I beräkningsunderlaget skall också ingå beloppett mot-
svarande det pensionstillskott den pensionsberättigade vidsom om-
läggningen uppbär eller vid tidpunkten för ansökan ålderspen-om
sion skulle varit berättigad till enligt lagen pensionstillskott.om

Bosättningsbaserad folkpension

Den 30-dels beräknade folkpensionen frånkommer åroch med 2001 att
i form tilläggspension. Genom det föreslagnautges sättet attav av oss

beräkna detta tillägg, kommer alla pensionsberättigade årföddaärsom
1937 eller tidigare i framtiden kompenseras för den ATP-baseradeatt
folkpensionen tilläggspension. Tilläggspensionen inklusivegenom
folkpensionstillägget ingåskall i beräkningsunderlaget.

I beräkningsunderlaget motsvarandeskall dessutom ingå beloppett
den folkpension beräknas grundval bosättningstiden,som av men
endast till den del folkpensionsbeloppet ingårinte del i tilläggs-som en
pensionen. Om den pensionsberättigade tilläggspensionengenom er-
håller oreducerat folkpensionstillägg, årgrundat med tillgodo-30ett
räknade pensionspoäng eller därmed år, någotlikställda skall belopp
motsvarande den bosättningsbaserade folkpensionen ingåinte i beräk-
ningsunderlaget. För pensionsberättigad kan tillgodoräkna sigen som

ATP-år15 eller därmed likställda år och bosättningsår,40 skall däre-
i hans eller hennes beräkningsunderlag också ligga folkpen-mot ett

sionsbelopp motsvarande 40/40-15/30 eller 20/40.
framgårSom avsnitt 8 skall, efter det beräkningsunderlagetattav

räknats visst den inkomstrelaterade pensionen harsätt, in-upp som
gått i beräkningsunderlaget dras återstårDet den övergångs-ärav. som
visa garantipensionen. Eftersom folkpensionstilläggetäven mot-som

dagens ATP-baserade folkpension skall dras kommer endastsvarar av,
den bosättningsbaserade folkpensionen övergångsvisersättasatt av ga-
rantipension. Härigenom kan den övergångsvisa garantipensionen

bosättningsbaseradsägas motsvarande gäller försättvara som ga-
rantipensionen.
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Pensionstillskott

pensionstill-i dagålderspensionbl.a.folkpension i formTill utgesav
pensionstillskottetSverige. Huribosattapensionsberättigadetillskott

avsnitt 3.1.redovisar vi iberäknas
och fulltfolkpensionoreduceradsammanlagda beloppetDet pen-av

prisbasbelopprespektive 1,34 stor-1,515 motsvararsionstillskott om
skick.oreduceratpå SGA ileken

uppbärpensionsberättigadedenpensionskall all denprincipI som
ålderspensionansökanförtidpunktenvidomläggningen ellervid om

också på-ochregler,dagenstillämpningmedtillhaftskulle rätt somav
delberäkningsunderlaget. Deningå iSGA,storlekenverkar avav

ocksåskallpensionstillskotti formgrundtrygghetdagens utges avsom
bosättnings-garantipensionen ellerövergångsvisadenersättas avav

tillägget.
garantipensionövergångsvistillomläggningenviddenFör som

ingåberäkningsunderlagetsåledes iskallpensionstillskottuppbärredan
förstdenFörpensionstillskott.utgåendebelopp sommotsvararett som

tidigaredenoch förålderspensionansökerikraftträdandetefter somom
sinändrarochålderspension uttagetpartielltgjort avuttag senareav

ingå beloppberäkningsunderlaget motsva-skall iålderspension ett som
fått dagensskulle haeller honhanpensionstillskottdet omsomrar

tillämpats.skulle haalltjämtregler
alltså be-skallpensionstillskottetbeloppDet motsvaraattavsersom

denförelydelsei desspensionstillskottlagenenligträknas om
påverkaskommerbeloppdettastorlekenvarför attjanuari 2001,1 av

pensionsberättigadepension denutländskadenochATPden somav
beloppetdetföresamordning skall göras atttill. Dennahar somrätt

denHurberäkningsunderlaget.tillläggspensionstillskottetskall ersätta
påverkarreglerEG-rättsligabeaktandemedpensionenutländska av
kommeravsnitt 14. Somvi iredovisarpensionstillskottet sagts ovan

folkpensioneninkomstbaseradedenjanuari 2001från och med den 1
Eftersom§ LIP.6 kap. 2enligttilläggspensioni form pen-att utges av

den ATPminskasendastreglergällandeenligtsionstillskottet avnu
fortsättningsvissamordningen attävenenligt AFL, kommerutgessom

enligtskulle haATPtill den utgettshänsynendast medske tagen som
med denendastminskasskallpensionstillskotteti dvs.reglerna AFL,

punkten LIP.§2 1enligt 6 kap.tilläggspension utgessom
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Särskilt färsäkringstid för beräkning det bosättningsbaseradeom av
folkpensionsbeloppet och beloppet för pensionstillskott

Huvudregeln vad vid fastställande den bosättningsbaseradeom som av
folkpensionen skall räknas återfinnsbosättningstid i kap. 6§5som
första stycket a AFL och innebär bosättningstid dåräknas tidatt som

har varit folkbokförd i Sverige enligt folkbokföringslagen.en person
Regeln sikte dem faktiskt bosatta i Sverige. Undantagärtar som
gäller för diplomatisk depersonal inte svenska medborgare ellerärom

bosatta i Sverige innan de anställdes vid den utländska beskick-var
ningen. Vid sidan huvudregeln finns kompletterande regler för vadom

skall tillgodoräknas bosättningstid i Sverige. Vilka dessa ärsom som
redovisas i avsnitt

principI all den bosättningstid pensionsberättigadedesom som om-
övergångsvisafattas den garantipensionen kan tillgodoräknas ärav

hänförlig till tid före ikraftträdandet. omfattas denDe yngsta som av
övergångsvisa årgarantipensionen kommer vid ikraftträdandeatt ett

år.2001 fylla 64 Vi har inte det möjligt eller önskvärt ändrasett att
dessa frångåregler principen ingen pensionsberättigad skallutan att att
få sin nettopension sänkt. denna bakgrund bör försäkringstidMot den

i dag kan tillgodoräknas bosättningstid gälla för samtligasom som per-
födda år eller tidigare,1937 sig de vid ikraftträdan-ärsoner som vare

ålderspensiondet redan uppbär eller inte. Vi föreslår nuvarandeatt
regler för bosättningstid skall beaktas vid fastställande det folkpen-av
sionsbelopp ingåskall i beräkningsunderlaget. oreduceratFör ettsom

såledesfolkpensionsbelopp skall- pensionsberättigade kunna tillgo-den
doräkna sig minst bosättningsår. tid skulle40 Denna kunna tjänas in i

år år årfr.o.m. det den pensionsberättigade fyller 16 det han ellert.o.m.
årethon fyller 64 år, åreller före det den pensionsberättigadet.o.m.

avled. Bosättningstiden år.skulle ned till hela antalsättas
Enligt ålderspensionnuvarande regler folkpension i formför av

finns vissa särbestämmelser beräkning bosättningstid för demför av
månadomedelbart före den då de fyllde 65 år har haft hel förtids-som

pension eller hel särskild efterlevandepension 5 Folk-AFL kap. 8 §.
pension i form förtidspension och folkpension i form efterlevan-av av
depension beräknas liksom ålderspensionfolkpension i form i för-av
hållande till antalet tillgodoräknade bosättningsår. Bosättningstid för
förtidspension från dåtillgodoräknas dels tiden det årför och med den
pensionsberättigade fyllde 16 år och årettill med före pensionsfallet,
dels för tiden därefter år dåfram till och med det den pensionsberät-
tigade uppnår års ålder.64 Den perioden den framtida bosätt-senare
ningstiden dåberäknas endast under vissa förutsättningar enligtoch
särskilda regler. förMotsvarande gäller efterlevandepension, dock att
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Särbestämmelsemaberäknas.bosättningstidavlidnesdet denär som
övergår fråndenbosättningstid förtillgodoräknande attvid somav

ålders-till uppbäraefterlevandepensionförtidspension elleruppbära att
stället för denbosättningstid, ihonhan ellerpension, innebär att som

fårålderspensionsändamål, tillgodo-förskall tillgodoräknastid som
förtidspen-beräkninggrund förtilltid legatsigräkna avsamma som

i bo-tillgodoräknasavlidne kanår denantalrespektive detsionen, som
bestämmelsernamedförrnånligare. Syftet ärsättningstid detta attärom

andels-ändradgrundminskasskallutgående pensionen inteden av
gälleri 5 kap. 8 § AFLöverledanderegeln ävens.k.beräkning. Denna

änke-uppbärochtidigareår ellerfödda 1944kvinnorför är somsom
1988:881till lagenövergångsbestämmelsemamed stödpension av

till lagenövergångsbestämmelsemaipunkten 7i AFLändringom
iändring AFL.1992: 1277 om

överledandereg-föreslagitharEfterlevandepensionsutredningen att
föreslår utredningenEmellertidframtiden.för attskall upphöralema

år ellerfödda 1937efterlevandeskall gälla för äralltjämtreglerna som
folkpension iantingenuppbärjanuari 2001denoch 1tidigare som
änkepension.efterlevandepension eller i formhel särskildform avav

ikraftträdandetvidefterlevandeföreslås gälla förDetsamma avsomen
folkpensionuppbärefterlevandepensionsreglemareformeradede som

överledanderegeln.med stödberäknats av
pensions-beviljadredanföreslår konsekventvårt betänkandeI att

denågra särregler förföreslår inte hellerViförmån skall ändras.inte
ålders-ansökakommeromläggningenförst efter att ompersoner som

överledandereg-nämndadeföreslår därförVipension. ävenatt ovan
skall gällafortsättningsvisÖvergångsbestämmelserAFL jämtelema i

skallfolkpensionenbosättningsbaseradedenfastställandevid somav
huvudsakiVårt förslag överensberäkningsunderlaget.ingå stämmeri

i dettalämnatEfterlevandepensionsutredningende förslagmed som
till-skallföreslår regelndock ävenavseende. Skillnaden är attatt

förstocheller tidigareår 1937föddaförlämpas är sompersoner som
änke-ellerefterlevandepensionensärskildbeviljasomläggningenefter

kanefterlevandepension intesärskildskall ut-pension. Det attnoteras
överledande-år,65 varförfylltpensionsberättigadeefter det denattges

maxi-undertillämpaskommaendast kansituationregeln i denna att
två år.malt

gälla iskallsärbestämmelse vadfinnsdagI även somomannanen
tidigare.år ellerfödda 1937bosättningstid för demfråga ärsomom

Övergångsbestäm-iåterfinns i punkten 4bestämmelsennärrmdaDen
Bestämmelsen,i AFL.ändring1992:1277till lagenmelsema somom

pensionsberättigadinnebäri avsnittbehandlats närmare att somen
årsammanlagt 10tid minstvissundervarit bosatt i Sverigehar menen
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får tillgodoräknas oreducerad folkpension grundad 40en som anses
års bosättningstid, den pensionsberättigade inteäven varit bosattom
här under hela den tiden. Vi föreslår denna bestämmelse allt-ävenatt
jämt skall gälla vid beräkning det bosättningsbaserade folkpensions-av
beloppet. ochI med denna regel kommer beräkningsunderlaget be-att
höva ändras efter ikraftträdandet den övergångsvisa garanti-även av

återkommerpensionen. Detta till nedan.
Vad skall gälla tillgodoräknande för-ävensagtssom ovan som av

säkringstid vid fastställande det belopp skall pensions-ersättaav som
tillskottet. Enligt dagens regler pensionstillskott pensions-utgesom
tillskottet också årgrundval antal med tillgodoräknade ATP-av

Om den pensionsberättigade kan tillgodoräknas bättrepoäng. folk-en
pension, den beräknas grundval antalet tillgodoräknadeom av
poängår, alltså pensionstillskottet årgrundval antalutges av samma

folkpensionen på.har beräknats föreslårSom vinämnts attsom ovan
det pensionstillskott enligt dagens regler fortsättnings-ävenutgessom
vis skall till den dåpensionsberättigade i formutges över-men av
gångsvis garantipension eller i förekommande fall i form bosätt-av
ningstillägg. Beräkningen pensionstillskottet, liksom alla andraav pen-
sionsförmåner, skall därför beräknas motsvarande skersätt som en-
ligt gällande föreslårbestämmelser. dennaMot bakgrund detattnu
belopp skall pensionstillskottet fortsättningsvis skallersätta ävensom
kunna beräknas grundval årantalet med tillgodoräknade ATP-av

förmånligaredet för den pensionsberättigade. Beräkningpoäng, ärom
och fastställande pensionspoäng skall ske med tillämpning be-av av
stämmelserna härom enligt LIP och lagen införande nämnda lag.om av
För kvinna övergångsbestämmelsemamed stöd till lagenen som av
1988:881 ändring i har till tilläggspensionAFL i formrättom av
änkepension skall i denna situation beloppet för pensionstillskottet, om
det förmånligare för kvinnan, beräknas årgrundval det antalär av

tillgodoräknats den avlidne vid tilläggspensionens beräk-som mannen
ning.

7.5 Pension enligt utländsk lagstiftning

Vårt förslag: beräkningsunderlaget ingåI skall utländsk socialför-
säkringspension ålders-,i form förtids- eller efterlevandepensionav
för vilken det föreligger skattskyldighet i Sverige.

Både storleken pensionstillskottet påverkasoch SGA utländskaav av
pensioner. Som vi redogjort för i avsnitt 7.4.1 skall i beräkningsunder-
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pensionstillskott dendetingå belopplaget ett motsvarar pen-somsom
belopp harregler.dagens Dettasionsberättigade har till enligträtt re-

med bl.a.samordnatsberäkningsunderlagetdet lagts tilldan innan ut-
elleri Sverigepension, denna beskattasländsk sigvare

denkrävsberättigad till SGAöverhuvudtagetFör attatt pen-vara
avsnitt 3.visst belopp sefolkpension medsionsberättigade uppbär ett

ålders-, efterlevande-obligatoriskutländskavseende likställsI detta
sådanmedfolkpensionjämställa medförtidspensionoch är attsom

utländskapåverkar samtligai dagföreligger,tillpension. Om SGArätt
bemärkelse. Ennegativbåde positiv ochistorleken SGApensioner av

utländskaskattskyldighet för denemellertidförutsättning härför är att
dubbelbeskattningsavtalPå grundSverige.föreligger ipensionen av

pension,utländskpensionsberättigade förinte alltid denbeskattas dock
nationellaenligthonoch han elleri Sverigeden uppbärstrots att

pensionen i Sverige.skattskyldig förSkatteregler är
med ATP,i likhetalltså utländska pension,kanRedan i dag samma

SGA.såväl pensionstillskottetberäkningenbeaktas vid som avav
pensions-tillskall omvandlasSGAvårt förslag innebärEftersom att en

förberäkningsreglemanågraföreslår skillnader iförmån inteoch att
påverka denalltså utländsk pensionpensionsförmåner, bördagens

på-dagden imotsvarandegarantipensionenövergångsvisa sätt som
nettopension.enskildesverkar den

socialförsäkringspension, förall utländskföreslår därförVi att
beräknings-ingå iskalli Sverige,föreliggerskattskyldighetvilken

underlaget.
EEGFörordningenförhåller tillsigvårt i denna delförslagHur nr
anställda,social trygghetförtillämpning när1408/71 systemenavom

gemenskapenflyttar inomfamiljemedlemmarderasochegenföretagare
återkommer vi till i avsnitt 14.

Tjänstepension7.6

tjänstepensioningå denskallberäkningsunderlagetVårt förslag: I
tjänstepension skallMedpensionsberättigade.till denutgessom

föregående tjänsteför-till följdsådanförstås pension utges avsom
tjänstepension. Försådan utländsklikställdhållande och därmed att

måste detberäkningsunderlagetingå iskallutländsk tjänstepension
i Sverige.pensionenföreligga skattskyldighet för

på-skalltjänstepensionertillingår ställningvårtI uppdrag att ta om
frågagarantipensionen. Dennaövergångsvisastorleken denverka av
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har också vårtupptagit betydande del arbete. dagensI grund-en av
skyddssystem påverkas inte folkpensionens grundbelopp eller pen-
sionstillskottet Någonförekomsten tjänstepension. direktav av sam-

pensionsförmånerordning mellan dagens och tjänstepensioner finns så-
ledes inte. Däremot storleken SGA beroende tjänstepensioner.är av av

tjänstepension alltsåSambandet mellan grundtryggheten och är att
allmännanettopensionen beroende storleken den samladeär av av pen-

sionen låg pensionsinkomst, föroch tjänstepensionen. Vid en en en-
samstående understigande 1,515 prisbasbelopp, medför det särskilda
grundavdraget den del tjänstepensionen, tillsammans medatt av som

uppgår prisbasbelopp, iden allmänna pensionen till maximala 1,515
från fråninnebär bortserpraktiken befriad skatt. Detär att om man

fåtjänstepensionen pensionsberättigade sänktskulle den nettopen-en
Å fåsion. pensionsberättigade höjdandra sidan skulle den nettopen-en

tjänstepensionen överstiger 1,515 prisbas-sion pensionen inklusivenär
Då med 65 det sammanlagda pensions-belopp. reduceras SGA % av

prisbasbelopp.överstiger gällande avdraget 1,515belopp det omsom
för gift prisbasbelopp.Motsvarande belopp 1,34ären

Utifrån tjänstepensioner skalldessa förutsättningar har prövat om
påverka övergångsvisa garantipensionen ellerstorleken denav

År ålderspensionärer,miljoner2001 kommer det finnas cirka 1,5att
tjänstepension. dessacirka 800 000 har till Avrättvarav personer

tillcirka 360 berättigade800 000 kommer 000 över-att varapersoner
gångsvis garantipension.

inkomstgrundadmed allmänI dag kommer de flesta personer
ålderspension få mellan 10 ochtjänstepensionatt motsvararen som

pensionsinkomsten. dem omfattas den15 % den samlade För som avav
mellanövergångsvisa garantipensionen varierar dock avsevärtmönstret
mångapensionärerna finns detolika delgrupper. Bland de allra äldsta

står i vissatjänstepensionen för hälften ochför vilka änmerpersoner
samlade pensionsinkomstema. För dessa äldrefall delen destörsta av

tjänstepensionen deras tilläggspension. Dettakan utgörapersoner anses
på år inte har kunnatberor huvudsakligen födda före 1896att personer

årfödda 1914 ellertjäna in ATP och det först äräratt personer som
Pensionen, folkpensionkan ha tjänat full ATP. utöversenare som

många i ställetoch pensionstillskott, har för dessa tryggatsav personer
tjänstemannagrupper inomtjänstepensioner. gäller främstDettagenom

hur tjänste-den privata offentliga sektorn. tabellen nedan visasoch I
åldersgruppema och storlekenpensionema fördelade i de olikaär

därav.
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Tabell 7.1 a-d Tjänstepensioner, antalet medelvärden isamtpersoner
nivå ålderspensionen.kronor. ålder påFördelning efter och den allmänna

December 1996.

ensamståendea män
ålderspensionenallmänna i basbeloppDen

Ålder Mindre 1,515 1,515 Mellan 1,515 3,0än -
Medel- antalet Medel- antalet Medel- Antalet

värde,värde, kr kr värde, krpersoner personer personer
66 79 9 100 000 14 200 24 70019 700 180 1-

60 300 50080 89 3 300 15 300 700 14 21-
60 53 800 2 20090 64 300 24 800 400-

Medelvärde
16 000för samtliga 25 300 14 200

ensamståendeb kvinnor

ålderspensionenallmänna i basbeloppDen
Ålder Mindre 1,515 Mellan 1,515 3,01,515än -

AntaletMedel- antalet Medel- antalet Medel-
värde, krvärde, kr värde, krpersoner personer personer

66 26 900 100 14 600 97 40079 100 240 11 7-
80 700 15 700 19 900 56 20089 20 200 450 15-

60 46 800 50090 29 100 8 100 310 300-
Medelvärde
för samtliga 21 300 18 300 17 200

c gifta män
ålderspensionenallmänna i basbeloppDen

Ålder MellanMindre 1,34 1,34 1,34 2,7än -
Medel- AntaletMedel- antalet Medel- antalet

värde, kr värde, kr värde, krpersoner personerpersoner
3066 500 5 80079 7 300 13 400 370 12-
60 60080 89 4 700 11 500 240 14 300 11-

80090 51 000 120 51 500- -
Medelvärde
för samtliga 18 900 15 40024 800

1Antalet bör beaktas med försiktighet eftersom sig endastdet rör ettpersoner om
fåtal observationer.
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gifta kvinnord
i basbeloppålderspensionenallmännaDen

Ålder Mindre Mellan 1,34 2,71,34 1,34än -
AntaletMedel-Medel- antaletMedel- antalet

värde, krkrvärde,värde, kr personerpersonerpersoner
60 500200 7423 500 137 00066 79 32 000-
30 80014 800 7800 4 200780 89 10 300- 303016 7 20050090 --

Medelvärde
400200 13samtliga 600 7för 5

centralbyrån FinansdepartementetKälla: Statistiska och
sig endastförsiktighet eftersom detbeaktas medAntalet bör rör ettompersoner

fåtal observationer.

från s storurval.tabellen hämtade SCBSiffrornatill tabellen:Kommentar i är
vadefterålderspension har bestämtsför allmän iInkomstgränserna som

oreducerad folkpensionformgrundtrygghetendagens imotsvararsystem av
ensamståendeför gifta ocholikaoch pensionstillskott. Därför gränsernaär

ungefärligenförpensionsberättigade. harDen motsvaraövre gränsen attsatts
tillpensionsgrundande inkomst skall övergångsvisden högsta rätt ga-som ge

detden där vanligaungefärligenoch också gränsrantipension motsvarar
särskildaförmånligt deteller likagrundavdraget blir förmånligare än som

grundavdraget.

pensionärer harframgår flertalet dedetAv tabellen att stora somav
eller högreålderspension lika högtjänstepension har allmän ärsomen

dagensvilketprisbasbelopp,1,515 respektive 1,34än motsvaras av
pensionstillskott.folkpension ochi form oreduceradgrundtrygghet av

ålderspensionfåtal lägre allmänpensionärer medendastDet är ett en
del dessatjänstepension. Församtidigt har tillrätt av personerensom

huvudsakliga pensionsinkomst.tjänstepensionen emellertid derasutgör
ålderspensionförtida sinha gjortVissa dessa kan uttag avav personer

också finnashar minskat. Det kanvarför den allmänna pensionen per-
minskat den allmännavilken harmed yrkesskadelivräntasoner en

grundålderspensionen. det finnasVidare kan t.ex. avpersoner som
ålder kompensation för65 års ocharbetsbrist i pension företrätt som

fått pensions-förlorad möjlighet tjäna in ytterligare ATP-poängatt en
pensionärerna har inteersättning i form tjänstepension. äldstaDeav

ålderdom kan ifull och derasheller haft möjlighet tjäna ATPatt
ha tjänstepension.stället tryggats genom
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och det särskilda grundavdragetSamordning mellan tjänstepensioner

ensamståendeför1,515 prisbasbeloppSGA i dag högstutgör personen
förutsättningprisbasbelopp för gift underrespektive 1,34 attperson,en
SGA ingenuppgår till belopp. Vid beräkningenpensionen detta görsav

ensamståen-pension och tjänstepension. Omskillnad mellan allmän en
han elleruppgår prisbasbeloppdes allmänna pension till ettt.ex. men

prisbasbelopp, kom-också tjänstepension halvthon uppbär ettomen
frånbefriad skatt.tjänstepensionenäven att varamer

till tjänstepensionpensionsberättigad harFör rättatt mensomen
prisbasbelopp1,515 respektive 1,34understigerallmänna pensionvars
måste tjänste-efter omläggningen,få nettopensioninte skall sänkten

övergångsvisa garantipen-beräkningen denvidpensionen beaktas av
ingå beräkningsunderlaget.och därför isionen

beräkningsunderlagFrågan då gälla för demvad börär varssom
Förekomstennämndatjänstepensionen överstigerexklusive gränser. av

medmedför SGA minskarsådan situationitjänstepensionen atten
gällande avdragetöverstiger det65 den pensionsinkomst% omsomav

reduceras iprisbasbelopp. SGArespektive 1,34prisbasbelopp1,515
sammanlagdoch vidpensionen ökar,den samladetakt med att pen-en

förrespektiveensamstående prisbasbelopp3,0877sion för enomen
förmån-grundavdragetvanligablir det2,7067 prisbasbeloppgift om

ligare.
beräkningsunderlaget i deingå iskulleinteOm tjänstepensionen

överstigandeallmän pensionharpensionsberättigadefall den ensom
slopandetförhon kompenserasskulle han ellernämnda gränser avnyss
pensionsbe-SGA-regler.dagens Deninte följerSGA sättett avsom

till sinövergångsvis garantipensionalltså fårättigade skulle somen
fått.skulle hahan eller hondet SGAstorlek överstiger storleken

övergångsvisadenkonstruktionendirektiven bör vidEnligt ga-av
garantipensionen förockså utformningenbeaktasrantipensionen av

mellangenerationen-så kommerintetvå grundskyddssystemende attatt
skall garanti-tidigareförmånsnivåer.skilda Somväsentligt nämntsge

varför förekomstentjänstepension,minskas medpensionen inte enav
Med dengarantipensionens bruttobelopp.påverkarsådan pension inte

fastställt beloppgarantipension, i förvägförmetod valts ett somsom
följdminskning tillpension, skulleinkomstrelateradminskas med en

skulle minskatjänstepensionentjänstepensionen medföra ävenattav
grundskyddet bo-garantipensionen kanden del sägas motsvarasomav

vår metodpensionstillskott. Medochsättningsbaserad folkpension att
pensionsförmåner endastinte den enskildes nuvaranderöra attutan

någonpensionsförmån, intekanytterligareomvandla SGA till nyen
samordninggrundförmånema uppkomma. Densamordning med som
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föreslår alltså samordning gäller i dag ochanalog med denär som
fråganfrån förutsattesskiljer sig helt den samordning närsom om

påverka garantipensionssystemet diskutera-tjänstepensionema skulle
des.

år tidigare uppbär i dagMånga födda 1937 ellerdem ärav som
tjänstepensionsavtaltjänstepension kommunala eller statligaenligt som

Bruttosamordningenpensionen.bruttosamordnad med den allmännaär
sedanbruttobeloppinnebär tjänstepensionen beräknasatt som som
fårpensionsberättigadeallmänna pensionen. Denminskas med den ut

pensionärer hartjänstepension. För demellanskillnaden som ensom
höjning den allmännaskulle denbruttosamordnad tjänstepension av

grundskydd med-övergången beskattattillpensionens belopp, ettsom
omfattning.tjänstepensionen minskar iinnebäraför, kunna att samma

effekt inte behö-vårt emellertid funnit dennaharUnder arbete att
övergångs-föreslår beräkninguppstå modell förmed den avsomver

visserligen tjänstepen-beräkningsunderlaget skallvis garantipension. I
sin storlek deningå, pension skall tillsionen denna sammavaramen

därförtjänstepension börBruttosamordnadomläggningen.föresom
pensions-till pension denfastställas i relation denframöveräven som

eller hon skulleomläggningen, eller hantill vidberättigade har rätt som
Samtligaskulle ha gällt. beloppregler alltjämthaft till dagensrätt om

princip fastställda enligt dagensingår beräkningsunderlaget ii ärsom
sig denför tjänstepensionenoch det skall gälla ärregler, även vare

brutto- eller nettosamordnad.
avtalsparter inteförutsättning berördagäller dock underDetta att

pensionsförmåner ochmellan dagensändrar samordningsreglema
och medberäkna tjänstepensionentjänstepensionen. Eftersom sättet att

saknaravtalspartema,belopp denna skall beslutasvilket statenutges av
framtidautbetalningenberäkningen ochmöjlighet överatt styra av

avtalsparterberördaemellertidtjänstepensioner. Vi förutsätter att
tjänste-beräknavåra och inte ändrakommer följa förslag sättet attatt

fortsättnings-bruttosamordnad tjänstepensionpensionen, dvs. ävenatt
folkpension dentilläggspension ochvis skall samordnas med den som

till enligt dagens regler.pensionsberättigade skulle haft rätt
ingåtjänstepensionema bör i beräk-tillvägande skälEtt annat att

övergångsvisa garantipensio-påverka denningsunderlaget och därmed
kostna-innebära de totalaslopad samordning skulleär attattnen en

jämfört med denför övergångsvisa garantipensionen ökarderna den
harberäkningarkostnad angavs-i princippropositionen. De somsom

skulle öka den totala kostnadenutfört visar slopad samordningatt en
övergångsvisa miljard kronor i för-för garantipensionen medden en

redovisade kon-hållande i princippropositionentill kostnaden för den
bostadsstödet minskastruktionen. Visserligen skulle utgifterna för om
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övergångsvisaden påverkadesgarantipensionen inte förekomstenav av
tjänstepension, med hänsyn härtill skulle finansieringsbeho-ävenmen

uppgå till 0,6 miljarder kronor.vet
Enligt direktiven sådanskall kostnadsökning finansieras inomen

för det grundskyddet pensionärer vårför och enligt uppfatt-ramen nya
dåning inom för bostadsstöd. Det emellertidnärmast ärsystemet en-

dast till del pensionärer skulle vinna fördelar denen samma som av
slopade samordningen skulle drabbas besparingen inom bo-som av
stadsstödssystemet.

Utländsk tjänstepension

Även utländsk tjänstepension den pensionsberättigade uppbär isom
påverkar gäller under förutsättningSverige storleken SGA. Detta att

också tillhan eller hon skattskyldig för inkomsten i Sverige. Om rättär
såvälpåverkar iSGA har konstaterats, utländska tjänstepensioner SGA

höjande sänkande riktning gäller för utländsksättsom samma som
obligatorisk socialförsäkringspension. Emellertid inte all utländskär

påtjänstepension skattepliktig i Sverige. Detta kan bl.a. bero utbe-att
fråntalningar utländsk pensionsförsäkring enligt svensk i de flestarätt

fall utbetalning grund kapitalförsäkring.anses som av
ingå beräknings-föreslår utländsk tjänstepension skall iVi att

påverka övergångsvisa garantipensionenunderlaget och därigenom den
påverkarsådan pension imotsvarande dag SGA.sätt som

Benämningen tjänstepension

ingåpåverkar skall i be-den tjänstepension i SGADet dagär somsom
räkningsunderlaget.

utgåranvisningarna står Pension grundI till §48 l KL avsom
fråntjänstepensionsförsäkring ellerpensionsförsäkring än pen-annan

Vidsionssparkonto inte det särskilda grundavdraget".reducerar dock
tillkomsten inte lämnatsSGA har i propositionen 1989/90:110av
någon definition allmännavad med tjänstepension. Idenav menassom
motiveringen sparande ihar departementschefen förangett att att ett
privata för pensionärerpensionsförsäkringar inte skall bli ogynnsamt

låga frånmed indi-inkomster, bör avtrappning inte ske inkomstermot
viduella förståsförsäkringar. Med detta uttalande torde kunna SGAatt

frånminskas med all inte enskild/privatpension utges pen-som en
sionsförsäkring eller pensionssparkontot. Vaddet menasnyare som

framgårmed pension anvisningarna till anvisningar-1 31 § KL. Istav



Beräkningsunderlaget130 för övergångsvis SOU 1999: 17garantipension

föreståsförsta stycket bl.a. Med pension dels belopp,na anges som
annorledes i följd försäkring utgår föregåendegrundän av av
tjänsteförhållande, dels...". Vi härerinrar pension grundattom av
förutvarande tjänsteförhållande såväl ålderspensionkan sjuk-avse som
pension och efterlevandepension. Av anvisningarna andra stycket följer

förstås"med tjänstepensionsförsäkring pensionsförsäkring, haratt som
åtagitsamband med tjänst och för vilken den försäkrades arbetsgivare

Ävensig sådanför betalning hela avgiften". pensionsför-att ansvara av
säkring avlidit- tagitsanställd den anställdes arbetsgivaresom om av-
till förmån för den anställdes efterlevande betrakta tjänste-är att som

åtagitpensionsförsäkring, arbetsgivaren sig för helaom ansvara av-
giften. Utbetalning från tjänstepensionsförsäkring alltså pensionär en

föregående tjänsteförhållande.grund av
tjänstepensio-För det flertalet arbetstagare har och alltjämtärstora

reglerade kollektivavtal eller s.k. hängavtal. De störstaettnema genom
kollektivavtalen är

pension till statsanställda PA9l och äldre avtal och reglementen,
pension till kommunalanställda tidigarePFA PA-KL,samt
industrin och handelns tilläggspension ochför tjänstemän arbets-
ledare ITP och
särskild tilläggspension för privatanställda arbetare STP och Av-
talspension SAF-LO.

Dessa fyra avtalssystem täcker praktiskt hela den svenska arbets-taget
marknaden. årAv det totala belopp betalades1989 utsom som av-

pensionsförmånertalsenliga dessa försvarade system sammantaget
%. ålders-cirka 95 Denna siffra torde relativt rättvisande för devara

ifråga övergångsviskommer för garantipension.grupper som
Utöver dessa finns andra kollektivavtalsregleradesystemstora

tjänstepensioner såsom t.ex.

KT P för anställda inom kooperationen,
BT P för bankanställda och

för försäkringsanställda.FTP

Dessa pensionsplaner i allt väsentligt överensstämmande med ITP.är
Vissa anställda företrädesvis inom mindre företag kollektiv-utan-

erhålleravtal pensionsförmånerdock sina avtalgrund direktav-
med arbetsgivaren, individuella pensionsavtal.

l Pensionsberedningens huvudbetänkande SOU 1990:76 sid 119
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tjänstepensionsförmåner kandeEftersom flertalet utgessomav
samordningskulle möjligkollektivavtalhärledas till väg att en-varaen

tjänstepensionema.kollektivavtalsregleradeskulle ske med dedast
förslag SOUPensionsarbetsgruppensockså medtorde i linjeDetta

pensionslös-till kollektivaemellertid ledaskulle1994:20. Det att
ocksåpensionsavtalindividuelladeningar skulle rnissgynnas mot som

be-kommunalskattelagensenligttjänstepensionbetraktaär att ensom
stämmelser.

så-behandlas likapensionsberättigade skallallaFör attatt anser
på-tjänsteförhållande skalltidigareföljdtilldan pension utges avsom

frågaipensionengarantipensionenövergångsvisadenverka attgenom
enligtockså sådan pensioningår beräkningsunderlaget. Deti är som

såledesSGA. Härpåverkar storlekenkommunalskattelagen avsesav
erhåller medpensionsberättigadetjänstepension densåväl den som
för denutfäststjänstepensiondenkollektivavtalstöd pen-somsomav

tjänstepensionsavtal.individuellträkningsionsberättigades ettgenom
stiftel-elleränstepensionsförsäkringtryggadkanPension genomvara

utbetalddirektocksåpension. Den kantilleller konto avsatt vara ense
pension.otryggad

denvid fastställande övergångsvisatjänstepensionHanteringen avav
garantipensionen

övergångsvisadenfastställaskall kunnaförsäkringskassanFör ga-att
uppgifterbehöver kassankorrekt belopptillrantipensionen ett om

tjänstepension.
Riksförsäkrings-såväl Riksskatteverket RSVi dagRedan är som

tjänste-uppgifterberoendeförsäkringskassanochRFVverket omav
inkomstrelateradevissaochfastställa SGApension för kunnaatt

förmåner.sociala
utbetald tjänstepen-uppgiftfår RSVberäkningen SGAFör omav

beloppet.kontrolluppgiftpensionsutbetalaren lämnarsion attgenom
ändamåletanteckning förrapporteringenAntingen sker av-genom

motsvarandevanligen,eller,kod 400sedd blankett RSV 2310, genom
Även för-inteutbetalningenfall görsi deADB-redovisning. ettavsom

arbetsgivarenf.d.pensionsinrättningellersäkringsbolag utan avannan
tjänstepension.redovisningföranvändasblankettdirekt kan avsamma

tjänstepensionutbetalduppgiftdock oftastdessa fall lämnasI om
bl.a.vilken2300, kod 30arbetsgivarkontrolluppgiften RSV ut-upptar

ADB. Devanligenfalli dessabetald lön kod 11; även upp-genom
f.d.m.fl. ellerförsäkringsbolagutbetalandelämnatsgifter avavsom

redo-pension ochallmänmaskinellt medarbetsgivaren läggs samman
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visas den enskildes förenklade självdeklaration. Vid användning av
särskild självdeklaration lämnaskall den pensionsberättigade själv
uppgift erhållen tjänstepension. Genom maskinell avkänning kon-om
trolleras det i självdeklarationen uppgivna beloppet allmän pension
och tjänstepension det försäkringsbolaget eller f.d. arbets-mot av av
givaren i kontrolluppgiften lärrmade beloppet och försäkrings-mot av
kassan m.fl. lämnad uppgift allmän pension.om

Eftersom SGA beräknas vid taxeringen lämnas kontrolluppgift från
tjänstepensionsutbetalaren till RSV först i efterhand, åretdvs. efter det

tjänstepensionen betalats självdeklarationenNär har registreratsatt ut.
och eventuella felaktigheter till, lämnar RSV vissa frånrättats uppgifter
beslutad taxering till bl.a. RFV för användning kontroll utbetaldaav av
inkomstrelaterade förmåner.

Vid ansökan hos den allmänna försäkringskassan inkomstprö-om
förmånervade såsom bostadstillägg till pensionärer, hustrutilläggt.ex.

och änkepension skall den försäkrade själv lämna uppgift före-om
komst tjänstepension och i förekommande fall storleken denna.av
Dessa uppgifter den förväntade tjänstepensionen. ADB-överfö-avser
ring sådana uppgifter från utbetalanden till försäkringskassan före-av
kommer vid statlig och kommunal tjänstepension. När uppgift änd-om
rad statlig eller kommunal tjänstepension frånöverförts Statens pen-
sionsverk SPV eller Kommunsektoms Pension AB KPA till RFV:s
pensionssystem uppdateras uppgiften. Samarbete ocksåsker mellan å

sidan åRFV och andra sidan Försäkringsbolaget SPP ITP-planenena
och AMF Pension avtalspension SAF-LO, dessa försäk-attgenom
ringsgivare årligen respektive månatligen levererar magnetband med
uppgifter tjänstepension. På detta material sedan försäk-prövarom
ringskassoma ånyo inkomstprövadede förmänema. Som nämntsovan

vissafår RFV kontrolluppgifter från RSV.även Med hjälp dessaav
uppgifter och de uppgifter får frånRFV SPV m.fl. kan RFVav som
kontrollera den inkomstrelaterade förmånen med korrektutgetts ettom
belopp.

För vid omläggningen uppbär ålderspension kommeren person som
den pensionen omräknas automatiskt. På ovanståendegrundattnya av
har försäkringskassan goda möjlighet kontrollera pensions-denatt om
berättigade har till tjänstepension. Emellertidrätt informationenär om
den aktuella storleken tjänstepensionen Försäkringskassansämre.av
kommer därför behöva frånuppgifter den pensionsberättigade föratt

kunna fastställa beräkningsunderlaget och därefter övergångs-denatt
visa garantipensionen.

framgårSom föreslåravsnitt 9 den pensionsberättigade iattav
samband med omläggningen skall skyldig lämna uppgifterattvara som

betydelse för tillämpningenär bestämmelserna övergångsvisav av om
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informationuppgiftsskyldighet följergarantipension. dennaAv ävenatt
storleken dennatjänstepension,skall lämnas förekomst samtom av

betydelse.kan Deuppgifter tjänstepensionenandra som vara avom
desannolikhet lämnapensionärer kommer medflesta största att upp-

situationer dengälla i debegärs dem. Vad skallgifter närsomsom av
avsnitt.uppgifter, redovisar ipensionsberättigade inte lämnar samma

förekomstSamordning vid7.7 av

yrkesskadelivräntor

ålders- ellersamordning mellanreglerVårt Nuvarandeförslag: om
beräk-skall alltjämt tillämpas. Iyrkesskadelivräntaänkepension och

ingåskallövergångsvisa garantipensionenningsunderlaget för den
samordningålderspensionoch efteränkepension betalasden utsom

yrkesskadelivränta.med
för1,515 prisbasbeloppberäkningsunderlaget lägreOm änär en

ålderspensionärgiftensamstående prisbasbelopp föroch 1,34 en
med beloppyrkesskadelivräntatillgodoräknasskall underlaget ett

och beräk-tillämpligt beloppskillnaden mellanmotsvarande nämnt
får tillgodoräknas meddock inteningsunderlaget. Livränta störreett

uppgår belopphögst till detberäkningsunderlagetbelopp än att som
skulle hapensionstillskottfolkpension ochden ut-motsvarar som

yrkes-samordning medingeni dag gällande regler,enligtgetts om
skall den ATPskett. Vid beräkningenskadelivräntan hade som

pensionstill-jämställas medpensionstillskottetha reduceratskulle
skott.

i dag i lagenskador reglerasjämförligaArbetsskador eller därmed
statlig1977:265i lagenarbetsskadeförsäkring och1976:380 omom

juli Ersättningkraft den 1977.Båda trädde i lpersonskadeskydd. dessa
giltighetstid, dvs.författningamasäldreför skador inträffat undersom

författ-alltjämt i dessaåren emellertidreglerasunder 1901-1977,
således fortfarande ellerutbetalaslivräntaningar. Ersättning i form av

flesta fallantal äldre, i deenligtkan komma utbetalas stortatt ett upp-
yrkesskador. Efter-försäkring förförfattningar obligatoriskhävda, om

års lag yrkes-enligt 1954huvuddelen dessa livräntor utges omsom av
kommit bli yrkes-för dessaskadeförsälcring har samlingsbegreppet att

livräntoryrkesskadelivräntor gällerskadelivräntor. Benämningen även
uppstått sammanhangi andraskadorersättning för änutgör somsom

detta kanexempelunder yrkesutövning. Som nämnasett personer
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skadats under fullgörande värnplikt eller i samband med vissasom av
utbildningar.

ersättning beståendeinkomstbortfall grundFörutom för för-av
lust eller nedsättning arbetsförmåga kan yrkesskadelivräntor ävenav
innefatta vård,viss ersättning för lyte och för kostnader församtmen
hjälpmedel m.m.

Enligt uppgår årsbeloppetnuvarande bestämmelser det maximala
Årför yrkesskadelivränta till prisbasbelopp.3,78 1999 motsvararen

ålderspen-detta 137 592 kronor. Yrkesskadelivräntan reduceras efter
sioneringen till fjärdedelar beviljadedet först beloppet. Beträf-tre av
fande skador inträffat före den 1 juli 1976 sker detta fr.o.m. densom
månad den skadade år.fyller 67 Har skadan visat sig först efter den

juli månad då1 1976 reduceras livräntan fr.o.m. den den skadade fyller
år. så-65 maximala livräntebeloppet för de flesta pensionärernaDet är

årledes 2,84 prisbasbelopp, vilket 1999 376 kronor.103motsvarar
Flertalet de ersättningar betalas idag docktbetydligt lägre.ärutav som

framgår årAv tabell de födda före7.2 bland 1938äratt sompersoner
hade 60 yrkesskadelivränta928 beviljad i form egenliv-personer av

övervägandeåri december 1997. delen, 53 138 haderänta personer,
ersättningar högst 15 kronor. Samtidigt utbetalades efterlevan-000om
delivränta till 0764 Flertalet dessa ersättningar mellanpersoner. av var
15 och framgår000 45 000 kronor. Detta tabell 7.3.av

Tabell 7.2 Antalet årfödda före 1938 med yrkesskadelivränta ipersoner
form egenlivränta med fördelning efter ersättningens storlek. Decem-av
ber 1997.

Ersättning i kronor Antalet kvinnor Antalet Samtligamän
1- 15 000 0984 49 040 53 138

15 001- 30 000 603 4 149 4 752
30 001 45 000 204 001 2051 1-
45 001- 60 000 615 69378
60 001 75 000 49 434 483-
75 001 00090 27 138 165-
90001 105000 11 212 223-

105 001 54 215 269-
Samtliga 5 124 55 804 60 928
Källa: Riksförsäkringsverket
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år yrkesskadelivränta ifödda före 1938 medTabell 7.3 Antalet personer
storlek.efter ersättningensefterlevandelivränta med fördelningform av

December 1997.

Ersättning i Antaletkronor personer
5270001 15-

10183000015001-
148830 001- 45 000

87360 00045 001-
17075 00060 001-
0764Samtliga

RiksförsäkringsverketKälla:

Samordning med ålderspensionen

ansågs detoffentliga pensionssystemetdetvid införandetRedan attav
yrkesskade-såvälöverkompenseraspensionsberättigade skulleden om

gällandeograverad. Denålderspensionen skullelivräntan utges nusom
pension finns iochyrkesskadelivräntasamordning mellanregeln om

yrkes-ansågs reduktiontillkomstAFL. Vid lagens17 kap. 2 § att av
kunde skeskadefall, inte lagligenäldreskadelivränta, vad gäller genom

yrkesskade-inträffande gällandeskadansden vidretroaktiv ändring av
byggeri AFLSamordningsbestämmelsemaförsäkringslagstiftningen.

formoch ATP ipensionstillskottfolkpension,reduktiondärför aven
betalasålderspensionenSamordningen skerålderspension. när ut.av

Enligtpensionsgrundande inkomst.inteYrkesskadelivräntor utgör
förtidspensioni formtill kan ATPpromulgationslagen AFL§23 av

deninträffat förepensionsfalli anledninginte heller utges somav
således inteharföre detta datumskadatsjanuari 1962. Personer1 som

kontinuerligålderspensionshänseendeikompenseraskunnat om-av en
mellanSamordningentill ATP-poäng.vandling antagandepoängav

därför utfor-harlivräntoroch utbetalningenpensionsutbetalningar av
und-till dels intressetsådant har tagitspå hänsyn attsätt attmats ett av

yrkesskador ellerdrabbatsöverkompensation, dels devika att avsom
betagits möjlighetendelvishelt ellermotsvarande ofta därigenom att

intjäna ATP.
ATPinnebär avdragsamordningsbestämmelsemagällandeDe att

fjärdedelarmedpensionstillskott skallfolkpension ochoch göras tre av
på i andrahand ATP,skall i förstaegenlivränta. Minskningen görasen

huvud-på folkpensionensi sista handpensionstillskottet ochhand
inträffat in-yrkesskadanfönnån. får dock skeATP inteAvdrag om

år.försig pensionspoängden skadade tillgodoräknat ettnan
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Efterlevandelivränta samordnas med den folkpensionen ochegna
med ATP i form änkepension.av

Alla pensionsberättigade har dock behålla fjärdedelarrätt att tre av
folkpensionen och pensionstillskottet, dvs. vid oreducerad pension ett
garantibelopp ensamstående.1,136 prisbasbelopp för Denna be-en

såstämmelse tillämpas i praxis pensionstillskottet utifrånberäknasatt
den faktiskt såATP betalas dvs. efter skall ske,ATP, närut, attsom

Ärsamordnats med yrkesskadelivräntan. livräntan ATP skallstörre än
det sålundaöverskjutande beloppet samordnas med det beräknade pen-
sionstillskottet till dess garantibeloppet träder in. Samordningen blir
således mångai fall relativ begränsad. på ålders-Den önskade effekten

Såpensionen kan utebli helt. fallet för pensionären iäven är t.ex. typ-
tablåfall A, 7.1 nedan.

Beskattning ålderspension och livräntaav

ålderspensioneringen framgårPrincipema vid beräkningen vidSGAav
avsnitt Reglerna i delar desamma i de fall3.2.3. är även närstoraav

Utgångslägetden pensionsberättigade har till yrkesskadelivränta. irätt
nivåberäkningen skall för folkpensionen pensionstill-den ochvara

skottet gäller för den inte har livränta. innebärDettasom person som
det högsta möjliga den pensionsberättigade samtidigtSGA, även näratt

ålderspensionenmed uppbär livränta, 1,515 prisbasbelopp förär en en-
samstående prisbasbelopp ålderspensionär.och 1,34 för giften

Vid reduceringen SGA gäller denna skall ske med 65 %attav av
den faktiskt utbetalda pension överstiger 1,515 respektive 1,34som
prisbasbelopp. till livräntan.Avdraget reduceras inte med hänsyn

gällande innebär bliDe bestämmelserna SGA kan denstörre änatt
sammanlagda utbetalda pensionen efter det den har reducerats medatt
hänsyn till yrkesskadelivräntan. inträffar pensionären inte harDetta om
någon fallATP eller ATP lägre yrkesskadelivräntan. I dessaär änom

dågäller SGA beloppet. princip blirmedges med det högre I ävenatt
förmånlivräntan skattefri till belopp skillnadenett motsvararen som

ålderspensionen. tablåmellan SGA och den utbetalda nedanI 7.1 är
sådan ålderspensionär.typfall B en

För pensionärer livräntormed gäller, redan SGAnämnts, attsom
enbart den utbetalda pensionen, vilket kan innebäraavtrappas mot att

till föreligger såle-SGA vid höga inkomster. SGA-reglemarätt även är
förmånliga ålderspensiondes för livräntetagare överstigerextra vars ca

prisbasbelopp2,7 vad gäller gift och prisbasbelopp vad gäller3caen
ensamstående ålderspensionär. Vid motsvarande pensionsinkomsteren
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livränta såhar SGA reducerats mycket vanligadet grundav-utan att
draget förmånligt. tablåTypfall iD 7.1 exempel detta.är ärmer

I proposition 1990/91:54 Fortsatt reformering inkomst- ochav
företagsbeskattning uppmärksammades reglerna för vid före-SGAatt
komst livränta Enligt propositionen det motiveratär generösa.av var

SGA beräknades ledningmed den pension skulle haatt utgettsav som
samordning inte ansågs dåhade skett med livränta. Emellertid detom

inte administrativa skäl möjligt beräkna SGA detta Enligtsätt.attav
framgårvad fråganpropositionen skulle dock diskuteras vidaresom av

med inriktning genomföra de nämnda beräkningsändringama.att
Det kan härvid del livräntanden kannämnas att av som anses vara

ersättning för förlorad inkomst skattepliktig skatte-än ärannat naturav
fri. Således årsgäller 50 livräntan enligt 1954 lag% yrkes-att av om
skadeförsäkring får år uppgåskattefri, dock den skattefria delenär per

Äventill halvthögst prisbasbelopp. livränta enligt äldre lagstiftningett
sådandelvis skattefri. skattefria delen i livränta alltefter-Den ökarär

blir äldre.mottagarensom

Samordning efter införandet den övergångsvisa garantipensionenav

Också övergångsvisaefter införandet garantipensionen skall detdenav
ålderspensionenfinnas regler för samordning mellan och yrkesskade-

våralivräntan. varit utifrånEn uppgifter har denatt, ansatsen attav
pensionsberättigade i princip oförändrad nettoinkomst, finnagaranteras

lämplig metod för detta. Vi har därvid undersökt möjligheterna atten
eller liknande bestämmelser skall ochgälla för de äldre desamma

pensionärerna.yngre
ålderspensionärer årFör de födda efter gäller1937är attsom

ålderspensionen skall vid utbetalning minskas med beloppett mot-som
fjärdedelar den del livräntan överstiger sjätte-tresvarar av av som en

dels basbelopp. Minskningen skall i första hand garantipen-göras
sionen och därefter inkomstpensionen och tilläggspensionen. En
pensionsberättigad gift har dock alltid till sammanlagdär rättsom en
ålderspension inklusive premiepension minst 11,5 % prisbasbe-av
loppet månad. ensamstående ålderspen-Motsvarande belopp förper en
sionär % prisbasbeloppet månad.13är av per

Samordningsbestämmelsema i det reformerade avviker isystemet
väsentlig mån från de i dag gällande bestämmelserna, attgenom garan-
tipensionen alltid beräknas före samordning medan SGA-beräkningama
baseras den utbetalda pensionen efter samordning. Om samma
samordningsbestämmelser gäller för garantipension skulle gällasom
för övergångsvis garantipension vissaskulle de pensionärer harav som
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övergångsvis garantipension.till i dagens inte medgesSGArätt system
få sänkning nettopensionen efterpensionärer skulleDessa om-en av

läggningen.
efter samordningen medheller skulle de pensionärer, ATPInte vars

pensionstillskott, heltyrkesskadelivräntan berättigar till ersättas om
gällagarantipensionen skulle församordning gäller församma som

övergångsvis garantipension.
möjlighet tillålderspensionssystemInförandet helt nyttett ger enav

förekommande överkom-såväl eventuella orättvisorjusteringar somav
fåtal börjatdå litet harkan endastpensation. Detta göras ett ytterst

övergångs-ålderspension reformens ikraftträdande. Denföreuppbära
till pensionä-huvudsakligen utbetalasvisa garantipensionen skall dock

svårtålderspension. därförinförandet uppbär Detredan vid ärrer som
utgåen-dettillämpadesgrunder för samordningenändra de näratt som

fråga liksom iInriktningen i dennade pensionsbeloppet bestämdes.
för omvandlavårt finna metoderi övrigt har därför varitarbete attatt

principerna förpensionsförmån, grundläggandemedan deSGA till en
böra liggautgående skall beräknas harredan pensionernahur de ansetts

fast.
övergångsvisa garantipen-föreslår dendärför beräkningenVi att av

redanålderspension be-densionen för livräntetagare baseras som
efterpensionärer, skall betalastalas eller, för nytillkomna utut sam-

sker detlivräntan enligt dagens regler. Dettaordningen med attgenom
änkepensioneningå ålderspensionen ochskalli beräkningsunderlaget

efter samordning.
den faktiskti vissa fall bliredovisats kan SGASom änstörreovan

förhållande bör beak-Vår bedömning dettautbetalda pensionen. är att
beräknings-det iberäkningsunderlaget fastställs. Detta görsnärtas om
ingå sådaniskall därvidingår viss livränta. Livräntanunderlaget även

beräkningsunderlag inte blirpensionsberättigadesdenomfattning att
pensionstill-folkpension och detdenlägre beloppän motsvararett som

pensionengällande regler,skulle enligt i dagskott ha utgetts omsom
pensionstillskottyrkesskadelivränta. Sominte hade samordnats med

pensionstill-ha föranlett avräkningskall likställas ATP skulle avsom
skottet.

uppgårfallvid uppskjutet I dessaDet gäller inte uttag.sagtssom
belopppensionstillskottet normalt till högrefolkpensionen och änett

gällande reglernaprisbasbelopp. Analogt med de1,515 respektive 1,34
ingå medföreslår i beräkningsunderlagetvi livränta högst skall ettatt

enskilda beräkningsunder-belopp motsvarande skillnaden mellan det
ensamstående ålderspensionär ochlaget och 1,515 prisbasbelopp för en

gift.prisbasbelopp för den pensionär1,34 ärsom
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enligt prin-I övrigt skall beräkningsunderlaget fastställas samma
ciper ålderspensionärerskall gälla för yrkesskadelivränta.utansom

ålderspensionen,Förutom den utbetalda allmänna änkepensionen och
således också ingåviss livränta skall i beräkningsunderlaget tjänste-

pension och utländsk socialförsäkringspension.
detta framtagna beräkningsunderlaget räknasDet sätt om

beräkning dendet underlag ligger till grund försättsamma som som av
övergångsvisa garantipensionen för livränta. dettaHurutanpersoner

exakt framgår avsnitt 8.4.görsmer av
adrni-Med anledning vad anförts i 1990/91:54 deProp. omav som

utifrånsvårigheterna den pensionnistrativa beräkna SGAatt som
under-ha samordning inte skett med livräntan, harskulle utgetts om

övergångenmöjligt i samband medsökt detta skulle göraattom vara
såväl pensionUppgifterna beviljad utbetaldtill ett nytt system. somom

admi-myndighet. därförkommer framöver finnas hos Det äratt samma
beviljad tilläggspension vid be-nistrativt fullt möjligt hänsyn tillatt ta

övergångsvis garantipension. Effekternaräkningen görom manav
båda får tjänati fallen denblir dock vid livräntadetta att somsamma

pensionstillskottsnivån helt sak-utfall denATP sämre änöver ett som
livräntan. Orsaken tillbort heltATP, ATP reduceratstrots att avnar

grundavdraget,livräntan inte reducerarkombinationdetta är atten av
medgarantinivå samordningen SGA beräknasfinns vid och attatt en

alltsåbas och1,515 prisbasbeloppden beviljade folkpensionen som
utbetalade folkpensionen.väl kan bli högre denmycket än

nuvarandetypfall detablå visas, fyraI 7.1 nedan nämnts,som
beräkningsunderlaget iVidare visassamordningsbestämmelsema.

ensamstående ålderspensionär.respektive fall. Exemplen avser en
ålderspension och livräntaålderspensionärTypfall visarA varsen

uppgår prisbasbelopp. Omtill 1,66samordningföre sammantaget pen-
pensionenutifrån beviljad skullesionstillskottet skulle beräknas ATP,

liv-Pensionärens1,915 prisbasbelopp.och livräntan sammantaget vara
livräntan, 0,3uppgår fjärdedelartill 0,4 prisbasbelopp. Treränta av

ålderspensionen. Samordningen innebärprisbasbelopp, samordnas med
helthelt och denfall bortreducerasi detta pensionärens ATP attatt er-

någonsåledes effekthar intepensionstillskottet. Samordningensätts av
från pension och livränta.inkomsterpensionärens sammantagna
ingå i beräkningsunderlagetutbetalda pensionen skallDen som

någrauppgår pensionären inte hartill prisbasbelopp. Eftersom1,515
allmänna pensio-pensionsinkomster, tjänstepension, denandra änt.ex.

uppgår till 1,515 prisbasbelopp.beräkningsunderlagetävennen,
tillålderspensionenuppgår och livräntanI typfall B sammantaget

prisbasbeloppÃOm utifrån be-pensionstillskottet skulle beräknas1,56
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uppgåviljad och livräntan iATP skulle pensionen ävensammantaget
detta exempel till 1,915 prisbasbelopp.

denna livräntan. Därför reducerasATP för pensionär lägreär än
Ålderspensionen efterpensionstillskottet livräntan. samord-även mot

uppgår beräknas dock med denningen till 1,415 prisbasbelopp. SGA
skulle ha ingenfolkpension och det pensionstillskott utgetts omsom

frågautgångspunkt. SGA för pensionären isamordning hade skett som
pensionen, 1,515 prisbasbelopp.blir därför högre den utbetaldaän

fastställs det itill beräkningsunderlagetDetta hänsyn när atttas genom
ingår ingår medlivränta. Livräntan be-beräkningsunderlaget även ett

beviljad och utbetald pension,lopp skillnaden mellanmotsvararsom
prisbasbelopp.dvs. med 0,1

dessa fullframgår samordningsbestämmelsematypfall CAv när ger
Även uppgår tillålderspensionen. här livräntan 0,4effekt attantas

prisbasbelopp,livräntan, 0,3prisbasbelopp och fjärdedelaratt tre av
fråninkomsternaålderspensionen. sammanlagdasamordnas med De

uppgår till 2,4 prisbas-ålderspensioneringen livränteförsäkringenoch
samordningen.prisbasbelopp eftersamordning till 2,1belopp före och

således prisbasbelopp,minskat med 0,3Pensionärens inkomster har
vilket avsikten.var

ålderspension påbeviljad 3,2Typfall visas pensionär medD enen
fjärdedelar dettaprisbasbelopp. Treprisbasbelopp. Livräntan 0,93är av

ålderspensionen. Såle-samordnas medbelopp, dvs. 0,7 prisbasbelopp,
prisbasbelopp.pensionen till 2,5des reducerar livräntan

till prisbasbelopp. Omuppgår inkomster 3,43Totalt pensionärens
ålderspension det vanligaskulledessa inkomster endast bestod av

SGA-beräkningen,Emellertid skallhonom.grundavdraget gälla för
den utbe-i första hand baserasenligt de gällande bestämmelserna,

ålderspensionen. högrei exemplet detDärför medges pensionärentalda
pensionenutbetaldaOckså beräkningsunderlaget baseras denSGA.

således prisbasbelopp.och beräknas till 2,5
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ålderspension iyrkesskadelivränta ochTablå mellan7.1 a-d Samordning
reformeradei detberäkningsunderlagetdet nuvarande systemet samt sys-

ålderspensionär.EnsamståendeTypfall.temet.

ypfalla T A
efterPension och livräntaförePension och livränta sam-sam-

ordningordning
0,0ATP0,3ATP

0,960,96 FolkpensionFolkpension
Pensionstillskottl 0,555PensionstillskottO,255

1,515Pension totalt0,4Livränta
0,4Livränta0,3samordnasvarav

totaltz 1,915totaltPension och livränta,1,915Pension och livränta,
1,515SGA
1,515Beräkningsunderlag

0yrkesskadelivräntavarav
uppgått hadetill detskulle hapensionstillskottetbeloppdetAvser omsom

yrkesskadelivräntan.samordningen medföreberäknats
beräknatsdet hadehapensionstillskott skulleInklusive det utgetts omsom

yrkesskadelivräntan.medsamordningenföre

ypfallb BT
pension och livräntaUtbetaldsamord-livränta förePension och

samordningefterning
0,00,2 ATPATP

0,96Folkpension0,96Folkpension
Pensionstillskottl 0,455Pensionstillskott0355

1,415Pension totalt0,4Livränta
0,4Livränta0,3samordnasvarav

totaltz 1,815totaltPension och livränta,livränta, 1,915Pension och
1,515SGA
1,515Beräkningsunderlag

yrkesskadelivränta 0,1varav
hadeuppgått till detskulle hapensionstillskottetdet beloppAvser omsom

yrkesskadelivräntan.medföre samordningenberäknats
beräknatsdet hadehaskulleInklusive det pensionstillskott utgetts omsom

yrkesskadelivräntan.medsamordningenföre
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c ypfallT C
Pension och livränta före samord- Utbetald pension och Iivränta
ning efter samordning
ATP 1,04 ATP 0,74
Folkpension 0,96 Folkpension 0,96
Livränta 0,4 Pension totalt 1,7

samordnas 0,3 Livränta 0,4varav

Pension och livränta, totalt 2,4 Pension och livränta, totalt 2,1
SGA 1,395
Beräkningsunderlag 7

yrkesskadelivränta 0varav

d ypfallT D
Pension och livränta fore samord- Utbetald pension och livränta
ning efter samordning
ATP 2,24 ATP 1,54
Folkpension 0,96 Folkpension 0,96
Livränta 0,93 Pension totalt 2,5

samordnas 0,7 Livränta 0,93varav

Pension och livränta, totalt 4,13 Pension och livränta, totalt 3,43
SGA 0,875
Beräkningsunderlag 2,5

yrkesskadelivränta 0varav

Ändring7.8 beräkningsunderlagetav

Vårt förslag: Beräkningsunderlaget årligenskall räknas iom sam-
band med fastställande årliga övergångsvisaden garantipensio-av

beräkningsunderlagNytt skall fastställas storlekennär ettnen.
eller flera belopp ingår i beräkningsunderlaget ändras, ellersom om

sådantill förmån upphör eller förmånrätten tillkommer. Om denny
pensionsberättigade ändrar andelen övergångsvis garanti-uttagen
pension skall beräkningsunderlag fastställas.nytt

Det storleken beräkningsunderlaget bestämmerär tillrättsom om
övergångsvis garantipension föreligger eller inte. Den bestämmer också

Ävenövergångsvisastorleken den garantipensionen. till ochrättenav
storleken bosättningstillägget baseras beräkningsunderlaget.av
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motsvarande dagensbeloppingår bl.a.beräkningsunderlagetI ett
i formbeloppdettasigfolkpension. Varebosättningsbaserade utges av

bosätt-fallförekommandeigarantipension ellerövergångsvis som
prisbasbe-förhållande till storlekenbeloppet ifastställsningstillägg,

också storlekenändrasbasbeloppförändring dettaVidloppet. av
skallbeloppgäller för det ersättafolkpensionsbeloppet. Detsamma som

pensionstillskottet.
in-den allmännatillknutentilläggspensionenPå grund ärattav

skalldet belopp ersättakomstutvecklingen, kommer även pen-som
tilläggspensio-indexeringenföljdändras tillsionstillskottet att avav

dentilläggspensionen kommer ävenuppräkningenPå grund avavnen.
ändras.bosättningstilläggetochgarantipensionenövergångsvisa att

Även kommaberäkningsunderlaget kaningår itjänstepensionden som
uppräkning.någon formändrasatt avgenom

prisindexiförändringarnaföljdmåste tillBeräkningsunderlaget av
årligadenberäknaårligen förräknasinkomstindexrespektive attom

garantipensionen.övergångsvisa
beräkningsunder-ingår ipensionsförmånernågon deOm somav

garantipen-övergångsvisadenmedföradetändras, kan ävenlaget att
sådan pensionellerupphöraellerskall ändrasframtidenför attsionen

ellerpensionsförmån tillkommerOckså falli debeviljas.skall ensom
varförövergångsvisa garantipensionen nyttettpåverkas denförsvinner

årliga beräkningendenfastställas. Förutomberäkningsunderlag skall
be-beräkningsunderlagsåledeskanberäkningsunderlaget ett nyttav

året.undertillfällenfleraellervidfastställashöva ett
fastställasskallberäkningsunderlagsituationerAndra när nyttett

följande fall.iföreliggakan t.ex.

såväl folkpen-civilstånd, varförändrarpensionsberättigadeDen-
folkpensionsbeloppetbosättningsbaseradedetsionstillägget som

ändras.
övergångsbestämmelsemagrundpensionsberättigade kanDen av-

års bo-40tillgodoräknasi AFLändring1992:1277till lagen om
Sverige.sättning i

ocksåvarförändras,kommatilläggspensionen kanStorleken att-
kan kommaSådan ändringändras.pensionstillskottetstorleken

inkomstutveckling,nämndatill följdförutomske,att ovanav
ändraspensionsgrundande inkomstendenbeslutgrund att omav

förvaltningsdomstol.allmäntillöverklagande beslutetefter av
sådan pensiontillellerändrastjänstepensionen rättStorleken-

upphör.tillkommer eller
upphör.ellerpension tillkommertill utländskRätt-

ålderspension.sinuttagsgradenpensionsberättigade ändrarDen av-
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Sammanfattningsvis kan förutom den årligasägas omräkningenatt, av
beräkningsunderlaget, skall beräkningsunderlag fastställas såett nytt

något de belopp eller inkomstrelateradede pensionsinkomstersnart av
skall ingå i beräkningsunderlaget ändras, upphör eller tillkommer.som

I praktiken kommer ändring det först fastställda beräkningsunder-en av
laget främst ske för de pensionärerna, eftersom dessa under deatt yngre

åren efter pensioneringennärmaste kan komma ändra uttagsgradenatt
och också få tidigare fastställd tilläggspension ändrad. Dessutom har
för den går i pension års åldervid 65 ATP-poängen inte fast-ännusom
ställts för de inkomster han eller hon har tjänat föregåendeunder det
året. Vidare kan den tjänstepension enskild berättigad tillärsom en
upphöra, han eller hon fyller år.70när

Fastställande beräkningsunderlag emellertid inte självstän-är ettav
digt beslut och den pensionsberättigade kan därför inte begära att en-
dast beräkningsunderlaget skall han eller hon inteomprövas, om sam-
tidigt begär beslutet övergångsvisaden garantipensionen skallatt om

Inte heller skall beräkningsunderlaget kunna överklagasomprövas. sär-
skilt. Av avsnitt framgår12 ändringar beträffande den in-görsatt, om
komstrelaterade ålderspensionen eller andra belopp ingår i be-av som
räkningsunderlaget ligger till grund för beslut övergångsvisettsom om
garantipension, skall detta automatiskt medföra följdändringar be-av
slutet påverkasdetta ändringen. dessa situationerI skall ett nyttom av
beräkningsunderlag fastställas.

7.9 Fastställande bosättningstilläggav

Vårt förslag: Bosättningstillägg skall beräknas för den vid ut-som
gången år ålderspension2000 uppbär och i fall dennärannatav
pensionsberättigade ålderspension.ansöker Bosättningstilläggom

ocksåskall beräknas pensionsberättigad tidigare varit be-när en som
rättigad övergångsvistill garantipension förlorar denna det irätt, om
hans eller hennes beräkningsunderlag ingår belopp motsvarandeett
den bosättningsbaserade folkpensionen och/eller beloppett motsva-
rande pensionstillskottet.

sambandI med övergångsvisreglerna garantipension träder iatt om
kraft skall försäkringskassoma fastställa beräkningsunderlaget för den
pensionsberättigade och grundval detta räkna den pensionav om

varje dåpensionsberättigad uppbär fastställa den Övergångs-samtsom
visa garantipensionen. I samband därmed ocksåskall bosättnings-
tillägget fastställas. För den vid ikraftträdandet inte uppbärännusom
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bosättnings-fastställaställetiförsäkringskassanskallålderspension
Även situa-i deålderspension.ansökanförtidpunktenvidtillägget om

berättigad tillvarit över-tidigarepensionsberättigadtioner när somen
bosättningstilläggskalldennaförlorargarantipension rätt, ettgångsvis

beräk-pensionsberättigadesi dendetförutsättningEn ärfastställas. att
bosättningsbaserademotsvarande deningår beloppningsunderlag ett

pensionstillskottet.motsvarandebeloppoch/ellerfolkpensionen ett
situationer,i närupphörabosättningstilläggetskall att utgesMotsatsvis

övergångs-tillberättigadvaritintetidigarepensionsberättigad somen
dengarantipension rätten.vis ges

fast-baraprincipibosättningstilläggetskallvadAv sagtsovansom
medföraomständighetervissa attEmellertid kantillfälle.vidställas ett

såvälstorlekenPå grundmåste räknas attbosättningstillägget avom.
knu-pensionstillskottet ärfolkpensionenbosättningsbaseradeden som

få räknasbosättningstilläggetkommer attprisbasbeloppet, omtillten
bosättnings-skallVidarebasbelopp.nämndaförändringvarjevid av

civilstånd. Detpensionsberättigad ändrarräknastillägget när enom
ha kunnatfrån intepensionsberättigad attockså räknas närskall enom

oreduceratsig tillkvalificerarbosättningårs ettsig 40tillgodoräkna
övergångsbestämmelsernai4punktengrundfolkpensionsbelopp av

kanVidareavsnitt 7.4.sei AFLändring1992:1277till lagen om
kommapensionstillskottet attdetdeli den ersätterbosättningstillägget

föränd-pensionstillskottetminskartilläggspensiondenändras, somom
ras.

del dendendensammabosättningstillägget ärpåStorleken avsom
bosättningsbaseradedengarantipensionen ersätterövergångsvisa som

beräkningförunderlagSompensionstillskottet.och avfolkpensionen
fast-pensionsberättigadedenockså fördetliggerbosättningstillägget

pensionsbe-dentillanledningenEndaberäkningsunderlaget. attställda
ochfolkpensionenbosättningsbaseradedenförrättigade inte ersätts

ellerhangarantipension ärövergångsvis attpensionstillskottet genom
SGA.slopadedetförersättningtillberättigadintehon är
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ÖvergångsvisadenBeräkning8 av

garantipensionen

Inledning8.1

grundskydddagensgarantipensionen ersätterövergångsvisaDen som
få lägreskallingenprincipisådantberäknas sättskall att enett

inettopensionenmedjämförtavdragenskattensedannettopension är
garanti-övergångsvisauppnås denDettanuvarandedet systemet. om

heltpensionen ersätter:

ATP,saknarfolkpensionen för den som
tilläggspensionen,itillgodoräknasintefolkpensionden som

idettatillharpensionäromfattning rätti denpensionstillskottet en
ochdag

SGAgrundavdragetsärskildadet

denprinciperbyggermodellerolika somVi har prövat sammasom
Vi haråldersgruppema.degälla förskallgarantipension yngresom
modellsådanomöjligtdet är attkunnat konstateradärvid att genom en

itillgodoräknasintefolkpensiondenkorrekt ersättasätt somett
heltskullegarantipensionenövergångsvisatilläggspensionen. Den er-

lågföljdtillpensionärdenförfolkpensionendeldenna avsomsätta av
pensionä-Mångapensionen.garanteradefår lägstadentilläggspension

fulltintedäremot ersättas ut.skulleinkomsternågot högremedrer
pensionäreninnebäraskullealternativ attVi har prövatäven ett som

denförskulledelsgarantipension, ersättasövergångsvisfåskulledels
utfor-dock intemodell kansådanEnfolkpensionen.beräknade-iO-dels

ATP-år skulle30färrehar änpensionärervissa deattutan somavmas
andraundersöktdärförVi harpensionen.höjningomotiverad aven

beskattatheltövergången tillför ettpensionärernaersättasätt att
grundskydd.

utgångs-hardettametod förlämpligfinnavårt arbeteI enatt en
så likaskalldetgamla ochdetvarit systemetpunkt somvaraatt nya

skattefternettopensionenvaritutgångspunkt harmöjligt. En attannan
densammaskalli%34kommunalskattesats stort settvid varaen



148 Beräkning den övergångsvisa garantipensionen SOUav 1999: 17

både före och efter omläggningen. Vi har därvid kommit fram till en
lösning innebär pensionären behåller denatt pensionsnivåsom som
gäller före omläggningen. Till denna pensionsnivå beräknas tilläggett

SGA. Dennaersätter lösning fyller alla de kravsom ställs för densom
övergångsvisa garantipensionen. Den har också fördelen den äratt en-
kel förstå.att

Innan ersättningen för slopat SGA beräknas skall det för varje pen-
sionär fram beräkningsunderlag.tas Beräkningsunderlagetsett kon-
struktion har beskrivits i avsnittnärmare Vi föreslår där de in-att
komster har betydelse för till ochrätten storleken på SGA skallsom
ingå i beräkningsunderlaget.

Ersättningen för SGA beräknas på grundval beräkningsunder-av
laget. Det görs beräkningsunderlaget räknasatt tillgenom upp en ny
högre bruttopension. Förslag till hur denna uppräkning skall ske redo-
visas nedan. Av avsnitt 8.2 och framgår8.3 inte någon skill-göratt
nad mellan de pensionärer har oreducerad ålderspension vid 65 årssom
ålder och de pensionärer har gjort förtida ålderspensionenuttagsom
eller skjutit Omräkningen också densammauttaget. är för deupp pen-
sionärer inte uppfyller bosättningsvillkoret och folkpensionsom vars
därför avkortad förmån. Av avsnittutges 8.4 framgårsom en att upp-
räkningen sker på för desätt även förutomsamma personer som
ålderspension har vissäven yrkesskadelivränta. Vad har betydelsesom
vid omräkningen nivån beräkningsunderlaget.är

Den övergångsvisa garantipensionen kan uppbäras hel, halv,som en
fjärdedels eller fjärdedels förmån. Vårttre förslag i avsnitt 8.5 ären att

den övergångsvisa garantipensionen vid partiellt beräknas meduttag
ledning den pension skulle ha ålderspensionhelav utgettssom om
hade lyfts. Den därigenom beräknade övergångsvisa garantipensionen
betalas sedan med den andelut Om den pensionsbe-uttagetsom avser.
rättigade har tilläggspensionäven betalas den övergångsvisa garanti-
pensionen med andel tilläggspensionen.ut samma som

För pensionärer inte har till övergångsvisrätt garantipensionsom
skall, enligt vårt förslag, den folkpension inte tillgodoräknas isom
tilläggspensionen, dvs. den 40-dels beräknade folkpensionen, ersättas

bosättningstillägg. Bosättningstilläggett ocksåav ersättningutges som
för pensionstillskottet för de pensionärer till följd hög tjänste-som av
pension eller hög utländsk pension inte berättigade till övergångsvisär
garantipension. I avsnitt 8.6 redovisas hur bosättningstillägget skall be-
räknas.

Den övergångsvisa garantipensionen värdesäkradär attgenom upp-
räkningen beräkningsunderlaget knuten tillär prisbasbeloppet.av
Emellertid kan det belopp betalas i form övergångsvisutsom av garan-
tipension ändras beräkningsunderlaget ändras.att Beräknings-genom



149garantipensionendenBeräkning övergångsvisa1999:SOU 17 av

beräk-40-delsdendeltill denvärdesäkratunderlaget motsvararär som
inteTilläggspensionen ärpensionstillskottet.ochfolkpensionennade

inkomstutvecklingenföljakommerprisutvecklingentillknuten attutan
framgår följsam-avsnitt 8.7Avföljsamhetsindexeringen. attgenom

kangarantipensionsbeloppetutbetaldadetinnebärhetsindexeringen att
medpensionärergäller deVadåren.mellanökaminska ochbåda som

vipensionstillskotttill attskulle haregler garanterarrättdagensstöd av
följsamhetsindexeringen.påverkasintepensionsinkomstema av

skattebestämmelserspecielladeavsnitt 8.8idiskuterasSlutligen
Bedönmingenutlandet.tillålderspensionbetalninggäller vid avsom

tillförslagNågot konkretändras.börbestämmelserdessadärvid är att
betänkande.inte i dettadockändring lämnassådanen

vidålderspensionoreduceradUttag8.2 av

års ålder65

denÖvergångsvis förberäknasskallgarantipensionVårt förslag:
3,0867 pris-överstigerinteberäkningsunderlagålderspensionär vars

denförprisbasbelopp2,709ensamstående ochförbasbelopp en
gift.pensionär ärsom

åmellanskillnadengarantipensionen utgörövergångsvisaDen
åochräknatshardetefterberäkningsunderlagetsidan att uppena

från denATP,änkepensiondentilläggspension,densidanandra
beräk-ingått iharpensionutländskadenochtjänstepension som

ningsunderlaget.
beräkningsunderlag ärålderspensionärensamståendeFör varsen

prisbasbelopp.2,15tillhöjasunderlagetskallprisbasbelopp1,515
under-skallprisbasbeloppÄr 1,515högreberäkningsunderlaget än

ochprisbasbelopp2,15tillhöjasprisbasbelopp1,515tilllaget upp
multiplice-prisbasbelopp1,515överstigerdel dettill denunderlaget

0,596.medras
pris-1,34beräkningsunderlag ärålderspensionärgiftFör varsen

Är beräk-prisbasbelopp.1,915tillhöjasunderlagetskallbasbelopp
beräknings-skallprisbasbelopp1,34högreningsunderlaget än

prisbasbelopp1,915tillhöjasprisbasbelopptill 1,34underlaget upp
medmultiplicerasprisbasbelopp1,34överstigerdel dettill denoch

0,58.
in-underlagetidetendasträknasBeräkningsunderlaget omupp

skulle hafolkpension ut-denskallbelopp ersättagår somett som
alltjämtAFLibestämmelsernaålderspensioni formgetts omav

gällde.
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Den övergångsvisa garantipensionen beräknas på grundval beräk-av
ningsunderlaget. Det görs beräkningsunderlaget räknasattgenom upp
till högre bruttopension enligt vad föreslås nedan.en Denny över-som
gångsvisa garantipensionen skillnadenutgör mellan det uppräknade
underlaget och den tilläggspension, den änkepension från ATP, den
tjänstepension och den utländska pension har ingått i beräknings-som
underlaget.

Det vanliga grundavdraget SGAär för destörre än pensionärer vars
samlade pensionsinkomster högreär 3,0877 prisbasbeloppän för en en-
samstående och 2,7067 prisbasbelopp för gift ålderspensionär. Sam-en

Skatteregler kommer således gälla för dessa pensionärer bådema att
före och efter omläggningen. Detta har beaktat har konstrueratnär
den övergångsvisa garantipensionen. Av beräkningstekniska skäl kan
dock slutpunkten för den övergångsvisa garantipensionen inte med
exakthet de ovannämnda skämingspunktemamotsvara för SGA och det
vanliga grundavdraget. Därför föreslår vad gäller ensamståendeen
ålderspensionär den övergångsvisa garantipensionenatt endast be-
räknas för dem beräkningsunderlag inte överstiger 3,0867 prisbas-vars
belopp. För gift ålderspensionär föreslår till övergångsvisrätten att
garantipension föreligger beräkningsunderlaget inte överstigerom
2,709 prisbasbelopp.

Vidare föreslår den övergångsvisa garantipensionen beräknasatt
endast för de beräkningsunderlag innehåller svenskpersoner vars pen-
sion folkpensionen enligt AFL.motsvarar Detta frånärsom ett avsteg
gällande SGA bestämmelser. SGA medges nämligen föräven personer

enbart uppbär utländsk pension denna pension kansom om mot-anses
svensk folkpension och beskattas i Sverige uppgår till lägstsvara samt

6 000 kronor år. Enligt vår uppfattning har dock inte medper personer
enbart utländsk pension tillräcklig anknytning till Sverige för svenskatt
pension från grundtryggheten skall kunna utges.

Vårt förslag innebär vissa pensionärer med enbart utländskatt pen-
sion inte kommer för SGA.ersättas Av avsnitt framgåratt 3.2.3. att
denna kan begränsas till de pensionärer enbart har norskgrupp som
eller tysk pension. Beskattningen dessa pensioner regleras i dubbel-av
beskattningsavtalen med de berörda länderna.

I och med SGA avskaffas kommer det särskildaatt avdrag högst-
20 000 kr enligt avtalet avräknas från norsk pension medgessom att-
helt, förutom vanligt grundavdrag. Avtalet med Tyskland föreskriver

beskattning i Sverige tyskatt socialförsäkringspension skall ske påav
villkor svensk sådan pension artikel 18 5.samma Avskaffan-som

det SGA medför förutsättningarna för avtalen i fråga någotatt för-av
ändras. Eventuella ändringar beskattningen i Sverige norsk ochav av
tysk pension bör ske omförhandling avtalengenom av
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pensionärerför deför SGAersättningfullkan utgesDet nämnas att
också harpensionutländskberäkningsunderlag förutomi sittsom

utgetts ihaskullefolkpensiondenmotsvarandepensionsvensk som
gällde.alltjämtlagstiftningnuvarandeålderspensionform omav

föreslåsberäkningsunderlagetuppräkningmodell förDen somav
medgesomläggningenefterutgår från pensionären ävennedan van-att

bestämmel-gällandeinkomståret 1999enligt de förgrundavdragligt
stigan-medökargrundavdragettilltagit hänsyndärvidVi har attserna.

prisbasbelopp,2,89motsvarandeårsinkomsttillde inkomster enupp
prisbasbe-3,04överstigerinkomsternaminskaravdraget näroch att

avseende kommeri dettaändras ut-skattebestämmelsemaSkullelopp.
varitharvadblipensionsberättigade änden ett annatfallet för att som
dockkangrundnivåema nedanochOmräkningsfaktoremavår avsikt.

grund-uppnås. Deutfalletönskadedetsådant sättlätt justeras attett
Ut-skattebestämmelsema.desammaprincipernaläggande är oavsett

%34kommunalskattesatsvidpensionärenskildförfallet enen
kommu-genomsnittligvidUtfalletoch 8.2.8.1i figurernaredovisas en

och 8.4.8.3framgår figurerna31,48 %nalskatt av
pensionärsberättigadefrån denutgåttharutformningen att en-I

underskotts-inte hareller honhanochpensionsinkomsterhardast att
beskattnings-andrabeaktamöjligtvaritsåledes inte attharavdrag. Det

frånersättningellerarvodensåsom lön,sidoinkomsters.k.bara en
ochpensionpensionärerdeFörpensionsförsäkring.privat vars

kan där-prisbasbeloppöverstiger 2,89intesidoinkomster sammantaget
beräkningamadethögrebligrundavdraget änvanligadetför som

deLägre bli förgrundavdragetkanberäknatpå.baserade ännedan är
3,04överstigertotaltsidoinkomsterochpensions-pensionärer vars
blirsidoinkomstermedpensionärförGrundavdragetprisbasbelopp. en
in-likahar storagäller föralltid detsammadock sompersonensom

dettauppfattningvår ärEnligtpension.i formenbartkomster enav
skall be-omläggningenefterinkomsterallaönskvärd konsekvens attav

lika.skattas
ensamstå-föreslår förframförtsvadbakgrund attMot ensomav

prisbasbelopp1,515beräkningsunderlag ärålderspensionärende vars
prisbasbelopp.till 2,15höjasunderlagetskall

föreslår viÄr prisbasbelopp1,515beräkningsunderlaget högre än
2,15tillhöjsprisbasbelopp1,515tillberäkningsunderlagetatt upp

1,515överstigerdeldentillBeräkningsunderlagetprisbasbelopp. som
tablå 8.2.0,596med se ävenmultiplicerasskallprisbasbelopp

prisbas-1,34beräkningsunderlag ärålderspensionärgiftFör varsen
Är be-prisbasbelopp.1,915tillhöjsföreslår underlagetbelopp att
beräk-föreslår viprisbasbelopp1,34 atthögreräkningsunderlaget än

prisbasbe-1,915tillhöjsprisbasbelopp1,34tillningsunderlaget upp
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lopp. Underlaget till den del överstiger 1,34 prisbasbelopp multip-som
liceras med 0,58.

Detta är översättning dagens SGA-bestämmelser. I dagen gällerav
ensamståendeatt pensionär pensionsinkomsteren högreär änvars

1,515 respektive 1,34 prisbasbelopp får sitt fulla SGA avtrappad med
65 % de pensionsinkomster överstiger de nämnda beloppen.av som
SGA har beskrivits i detalj i avsnitt 3.2.3.mer

Det uppräknade beräkningsunderlaget består pensionärensav pen-
sionsinkomster efter omläggningen. Detta framgår tablåäven 8.1av
nedan.

Tablå 8.1 Uppräknat beräkningsunderlag med fördelning efter pen-
sionsslag.

ÖvergångsvisTilläggspension garantipension Tjänste- Utländsk
ATP inkl. Folkpen- Ersättning Ersättning Ersätt- pension pension
änkepen- si0ni30- för folk- för ning förpen-
sion delar pension i sionstill- SGA

40-delar skottet

Den övergångsvisa garantipensionen erhålls pensionärensattgenom
tilläggspension enligt LIP dras från det omräknade beräknings-av
underlaget. Har pensionären tjänstepension, änkepension eller utländsk
pension har ingått i beräkningsunderlaget skall sådan pensionsom även
dras Det återstår övergångsvisär garantipension.av. som

Tablå 8.2 Beräkning övergångsvis garantipension.av

Den övergångsvisa garantipensionen för ensamstående pensionären vars
beräkningsunderlag 1,515 ellerär beräknasstörre enligt följande:

P.2,15 bb 0,596 P 1,515 bb+ -ÖGARP IGP TJP UP- - -Den övergångsvisa garantipensionen för gift pensionär beräknings-en vars
underlag 1,34är eller beräknas enligtstörre följande:

P|1,9l5 bb 0,58 P -1,34 bb+
ÖGARP P IGP- TJP UP,- -

Bruttopension efter övergången till beskattad grundpension
P Summan ATP, folkpension, pensionstillskott, änkepension,av

tjänstepension och utländsk socialförsäkringspension
IGP Tilläggspensionen fr.o.m. år 2001
TJ P Tjänstepension
UP Utländsk pension

ÖvergångsvisOGARP garantipension
bb Prisbasbelopp
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övergångsvisaberäkningen dentablå visas omräkningen ochI 8.3 av
framgår likapensionärer medgarantipensionen för fyra typfall. Det att

höjda med likaberäkningsunderlag för den skattenersätts stortstort
och pensionärens brutto-uppräkriade beräkningsunderlagetbelopp. Det

pensionärer.således för dessa Dettapension blir densamma är ett
utformning.resultat har följt SGA:sattav

dock varieraövergångsvisa garantipensionen kanStorleken den
både föreberäkningsunderlagenfrån pensionär till pensionär, trots att

Så fallet vad gällerlikaoch efter omräkningen är är t.ex. typ-stora.
1,515 prisbas-Båda pension motsvarandefallen och dessa harA B. en

kommer denI detbelopp i det nuvarande systemet. systemet om-nya
båda. Typfall sak-för A2,15 prisbasbeloppräknade pensionen bliatt

få hela sinfrån och kommer därförskillnad helt ATPtill B, attnar,
vissövergångsvis garantipension. Typfall B harpension i form av

innefatta viss tilläggs-därförpension kommerATP. B:s även attnya
lägre jämförtövergångsvisa garantipensionen blir därförpension. Den

med A.
för typfall Bövergångsvisa garantipensionen beräknasDen er-som

tillgodoräknas i B:sfolkpension intedels de 15/30 delar isätter som
slopas.följd SGAtilläggspension, dels skattehöjningen till attav

pension i det nuvarandeOckså hartypfallen C och D syste-samma
båda. Fördel-förockså pensionenDärför blir denmet. sammanya

övergångsvisa garantipensio-tilläggspensionen och denningen mellan
tillEftersom C,för C för D.dockkommer änatt annanvara ennen

harifulla övergångs-från ATP-år hans eller henneskommerskillnad D,
jämförthögreoch tilläggspensionengarantipension bli lägrevisa att

får ersättningmedan DTypfall endast för SGAmed C ävenD. ersätts
ingår tilläggspensionen.folkpension inte iför den som
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Tablå 8.3 Beräkning övergångsvisaden garantipensionen ålders-av om
pensionen förmån från års ålder.hel 65tas ut som

år.40 bosättnings Ensamstående ålderspensionär. Prisbasbelopp.
Typfall A Typfall B Typfall C Typfall D

15 ATP- 30 ATP- 15 ATP-
år år år

ATPa 0,000 0,555 1,24 1,24
b FP och PTS 1,515 0,960 0,96 0,96

m.m.2c Tjänstepension 0,000 0,000 0,30 0,30
Beräkningsunderlag 1,515 1,515 2,50 2,50

b c+ +a
d Omräknat beräknings- 2,150 2,150 2,74 2,74
underlag
e Tilläggspension 0,000 1,035 2,20 1,72
övergångsvis garantipen- 2,150 1,115 0,24 0,72
sion
d ce- -
Nettopension 2000 inkl. 14655 55 146 67270 70 672

krstjänstepension,
Nettopension 2001, inkl. 55 314 55 314 71 243 71 243
tjänstepension, kr
l Inklusive änkepension.
2Inklusive utländsk pension.
3Nettoberäkningarna årför och2000 2001 har gjorts med kommunal-34 %
skatt årsoch i 1999 priser.

Efter övergången övergångsvistill garantipension kommer pensionä-
få grundavdrag villkor löntagare. Detta innebärattrerna samma som

nettopensionen kommer variera mellan pensionärerna i olikaatt att
kommuner vad gäller med den lägsta garanteradeäven personer pen-
sionen på 2,15 respektive 1,915 prisbasbelopp. Den lägsta disponibla
pensionsinkomsten och den minsta höjningen får pensionärer bor isom
kommuner med hög kommunalskattesats. Högst bli den disponibla in-
komsten lågskattekommunema.för dem bor i Pensionärer lågmedsom
pension kommer således i skattehänseende behandlas sättatt samma

redan gäller för förvärvsaktiva och pensionärer har så högasom som
haruettinkomster de vanligt grundavdrag.att

figurernaI 8.1 och 8.2 visas skillnaden i pensionsnivåer sedan
skatten avdragen mellan vårt förslag till övergångsvisär garantipension
och det nuvarande ålderspensionärerregelsystemet för de berät-ärsom
tigade övergångsvistill garantipension. Figur 8.1 ensamståen-avser en
de ålderspensionär bosatt i kommun med skattesats 34,0 %. Figuren
8.2 visar motsvarande för gift pensionär. framgårDet samtligaatten
pensionärer får mindre höjning sin nettopension efter omlägg-en av
ningen. Av figurerna framgår8.3 och 8.4 utfallet vid genomsnittligen
kommunalskattesats 31,48 %.
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medefter skatt mellanSkillnad pensionsinkomstFigur 8.1 i ett system
Kommunalskattnuvarandeoch detövergångsvis garantipension systemet.
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medmellanefter skattSkillnad pensionsinkomst8.2Figur i ett system
Kommunalskattnuvarandeoch detövergångsvis garantipension systemet.
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SkillnadFigur 8.3 pensionsinkomst efter skatt mellan medi ett system
och detövergångsvis nuvarande Kommunalskattgarantipension systemet.

31,48 %. Ensamstående pensionär.
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1,5 1,7 1,9 2,72,1 2,3 2,5 2,9 3,1 3,3
Pensionsinkomsterenligtnuvaranderegler

Fberäkningsunderlagi prisbasbelopp

SkillnadFigur 8.4 pensionsinkomst efter skatt mellan medi ett system
och det nuvarande Kommunalskattövergångsvis garantipension systemet.

Gift31,48 %. pensionär.
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uppskjutetHelt förtida och8.3 uttag samt

folkpensionavkortad

skall gälla för uppräkningenVårt bestämmelserförslag: Samma av
övergångsvisaberäkningen denberäkningsunderlaget och för ga-av
beräkningsunder-ålderspensionärerrantipensionen för alla de vars

1,515 prisbasbelopp förlägrelag före uppräkningen inte änär en en-
ålderspensionär.giftsamstående prisbasbelopp föroch 1,34 en
oreduceratpensionärer medNågon skillnad inte mellangörs uttag

ellergjort förtidafrån års ålder pensionärer har65 och de uttagsom
helsåålderspension längeskjutit uttagetuttaget avser enupp av

tillgodoräk-inte kanpensionärerförmån. degällerDetta även som
bosättningsår.40nas

ålderspensionärgarantipensionen förövergångsvisaDen varsen
prisbasbe-0,24inte högreuppräkningberäkningsunderlag före änär

denberäkningsunderlaget drasfrånlopp skall beräknas att avgenom
ochtjänstepensionfrånänkepension ATP, dentilläggspension, den

beräkningsunderlaget. Föringår iutländska pensionden ensom
beräk-motsvarandeberäkningsunderlag skallpensionär med högre

har räknatsberäkningsunderlagetefter detning göras att upp.
underlagålderspensionärför ärBeräkningsunderlaget varsen

skall omräknasprisbasbelopp1,30,24 lägrehögre änän genommen
minskasdärefter1,513 ochmedmultiplicerashela underlagetatt

ensamståendebåde förgällaskallprisbasbelopp. Dettamed 0,112 en
gift ålderspensionär.föroch en

prisbasbelopp1,507mellan 1,3 ochBeräkningsunderlag ärsom
prisbasbeloppoch 1,34ensamstående mellan 1,3ochgällervad en

hela under-ålderspensionär skall höjasvad gäller gift attgenomen
multipliceras med 1,427.laget

ålderspensionärensamståendeförBeräkningsunderlaget varsen
höjsprisbasbelopp1,515inte högrelägst 1,507underlag änär men

prisbasbelopp.till 2,15

garantipensio-övergångsvisaberäkningen denredovisatVi har avovan
års ålder.förmån Ivid 65oreduceradpensionennär tas ut ensomnen

ocksåpensionsberättigadedenkannuvarande pensionssystemetdet
bli be-därigenompensionen ochdelarlyfta hela ellermedvänta att av

tidigareläggafullt möjligtbelopp. Deträttigad till högre är även attett
då eller delhelakanpensioneringstidpunkten. Uttaget även en avavse

ocksåkanpensionen. PensionenreducerasVid förtidapensionen. uttag
pensionsberättigadeföljd denbelopp tillmed reducerat attettutges av
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bosättningsår för folkpensio-gällerinte uppfyller kravet 40 attsom
pensionstillskottet kunna medges ograverade.och skallnen

övergångsvisa garantipensio-denNedan redovisas beräkningen av
pensionsförmånen.väljer lyfta hela Be-för de pensionärer attsomnen

sinålderspensionärer partiellaförräkningarna de gör uttag pen-avsom
framgårsion avsnitt 8.5.av

fram till 70skjutaskan pensionsuttagetEnligt gällande regler upp
dåökar medålder. pensionstillskottet och ATPårs Folkpensionen,

från månaddenskjutsvarje månad pensionsuttaget% för0,7 uppsom
år. hade 36 22765 december 1997pensionsberättigade fyller Iden

uppskjutetföljdfått ålderspensionen höjd tillpensionärer uttag.av
264dessa, eller 21Merparten män.personer, varav

för varjemed 0,5 %pensionen reducerasVid förtida gäller attuttag
månadåterstår dentill denbörjarmånad pensionennär utges,som,

pensionstill-år. Såväl folkpensionen ochpensionsberättigade fyller 65
innebär allaomfattning. Dettaiskottet ATP reduceras attsammasom

ellerhelt saknar ATPantingenpensionärer med förtidade uttag som
lägrenivån pensionstillskottet harförinte överstigerATP envars

gällergrundnivåer respektive 1,341,515ålderspension deän som
år tidigarefödd 1937 ellerårs ålder.vid vid 65 En äruttag somperson

månad hon har fylltfrån han ellerålderspensionen denlyftahar kunnat
med %.således reducerad 30 Förår. kan pensionen60 Som mest vara

allmännadenålderspensionär saknar ATPensamstående ärsomen
giftprisbasbelopp. Försådant fall 1,06pensionen i är motsvaran-ett en

pension prisbasbelopp.de 0,938
ålderspensionärer hadeår 755december 1997 fanns det 117I som

förtidaföljdomfattning reducerad tillfått någonpensionen i uttag.av
989 personer.766 respektive 52något kvinnorna 64flerMännen änvar

också, reduce-ålderspensionen kanallmänna närrmts,Den varasom
gälleruppfyllt. Dettabosättningsvillkoret inteföljdrad till äratt omav

bosättningsår eller 30 ATP-varken kan tillgodoräknas 40pensionären
såpensionstillskottet tillochår. folkpensionendessa fallI storutges

förhållandet mellansådan pensionoavkortadandel motsvararsomav
ocksåkan detbosättningsår talet 40. Pensionenantalet och utges, om

tilläggspensio-andelalternativ, medskulle bättreett samma somvara
minst bosätt-ålderspension krävstilldvs. i 30-delar. För rätt trenen,

ålderspensionär med bo-ATP-år. ensamståendeningsår eller En tretre
prisbasbe-till pension 0,114sättningsår därigenom berättigadär en

pension prisbasbelopp. Dettamotsvarande 0,101lopp. gift ärFör ären
utbetalas.den minsta pensionen som

folkpension utbe-år fanns 8 300I december 1997 personer varsca
35 900Betydligt fler,40/40 delar.talades med färre än personer,ca

i folkpension.hade mindre 30/30 delarän
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framgår den modell tilldirektiven till utredningenAv över-att
gån princippropositionen skullegsvis garantipension föreslogs isom

kraftigtvid förtida nettoutfall alltföreller uppskjutnat.ex.. uttag ge som
kon-skiljer sig från före omläggningen. Vi har kunnatvad gällersom

påpekasoönskade i direktiven hängerde konsekvenserstatera att som
i berördaolika dagens grundskydd demed de delarnaattsamman av

Vid beräkning SGA detfallen verkar i delvis olika riktningar. ärav
nivån pensionsinkomstema hurnämligen endast avgör stort av-som
Således blirförtida innebära SGAdraget skall bli. kan störreuttag att

från årslyfts 65varit fallet pensionen hadevad skulle haän som om
Beräk-ålder. skjutsVidare gäller SGA minskar uttagetatt om upp.

konstruktion.grundavdragetsningarna kompliceras ytterligare av
lämplig modellfinnafunnit nämnda problemenVi har de attatt en

de pensio-övergångsvis speciellt vad gällerför garantipension är stora
oavkortad folk-ställs för tilluppfyller de kravinte rättnärer somsom

pension.
vår uppfattning enskilda pensio-stärkt denhar ytterligareDetta att

behålla från nuvarandeövergången detefter skall pensionennären även
SGA-bestämmelsemaskalloch i första hand översättasystemet, att

pension tillpensionsförmån. pensionärer har höjdtill deFör somen
således föreslagit i beräk-i avsnittföljd har 7uppskjutet attuttagav

pensionäreringå höjda pensionen.den Deningsunderlaget skall som
motsvarandeföljd förtida skallhar reducerad pension till uttagav

pensionen.reduceradetillgodoräknas denberäkningsunderlagetisätt
folkpension medde pensionärergälla förDetta skall även utgesvars

folkpension.oavkortadviss andel av
föravtrappningsbestämmelser desammagrundnivå ochSGA:s är

skjutit för demellerdem gjort förtida uttagetuttag somupp somsom
SGA-bestämmelsemaålderspension års ålder.från 65oreduceradtar ut

folkpension medgäller begränsning för demäven utgesutan envars
alltid allmäntsådan Dock gällerviss andel pension.oavkortad ettav en

pension i formförbehåll får beloppinte medSGA änstörreatt utges av
ochtjänstepensionänke-ATP,folkpension, pensionstillskott, ATP, ut-

gäller vid förekomstSärskilda reglerländsk socialförsäkringspension.
yrkesskadelivränta.av

beräk-skattereglema följerden nämnda utforrrmingenAv att enav
ålders-helför pensionärningsmodell SGAersätter uttaren somsom

pensio-också SGA förårs ålder automatisktpension vid 65 ersätter en
pensionär inteoch förmed förtida eller uppskjutnanär uttag en som

så beräkningsunder-helt gäller längefyller bosättningskravet. Detta
ensamstående och 1,34förlaget inte lägre prisbasbelopp1,515är en

ålderspensionär, den möjliga oreduce-prisbasbelopp gift dvs. lägstaen
årspensionen. inte i dessa fall.rade 65 Några speciella modeller krävs
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bakgrundMot vad föreslår övergångsvisavi densagts attav som ga-
rantipensionen för de pensionärer har gjort förtida heluttagsom av
ålderspension eller helt har skjutit och för de pensionäreruttagetupp

folkpension beräknas viss andel sådanoavkortadvars som en av en
pension skall beräknas gäller för dem lyftersättsamma som som

från års ålder.oreducerad pension 65 så ålders-Detta skall gälla länge
pensionen inte lägre 1,515 prisbasbelopp gäller ensamstå-vadär än en
ende ålderspensionär.och 1,34 prisbasbelopp vad gäller gift Hur be-en
räkningsunderlaget därvid skall räknas framgår avsnitt 8.2.upp av

Vid förtida eller folkpensionen vissmed andeluttag utgesom av en
sådanoavkortad pension kan dock den pensionsberättigades pensions-

inkomster, redan lägre 1,515 respektive pris-1,34nämnts, änsom vara
basbelopp. I dessa fall SGA med lika belopp pensionen.utges stort som
Detta har vi tagit hänsyn till i den omräkning beräkningsunderlagetav

övergångsvisaoch den beräkning den garantipensionen redo-av som
visas nedan. Principema därvid desamma gäller för förslagen iär som
avsnitt 8.2.

övergångenPensionären skall efter delvis detersättas genom van-
liga grundavdraget. Bestämmelserna vad gäller grundavdraget har
redogjort i framgår lågför avsnitt vid tillräckligt taxerad3.2.2. Det att
inkomst, prisbasbelopp0,24 eller lägre, det vanliga grundavdragetär
detsamma den taxerade inkomsten. den pensionärFörsom vars pen-
sionsinkomster inte prisbasbelopp innebär ornlägg-högre 0,24är än

såledesningen inte någon sådanti skattehänseende förändring. fallI ett
behövs inte någon Vårt så-ersättning för slopandet förslagSGA. ärav

beräkningsunderlagledes prisbasbelopp eller lägre0,24 inteatt om
skall höjas.

övergångsvisaDen garantipensionen skall dock inte bara kom-ge
pensation för pensionstillskottet och den 40-delsSGA även ersättautan
beräknade övergångsvisafolkpensionen. Därför skall den garantipen-
sionen beräknas för de pensionärer beräkningsunderlag inteäven vars

frånöverstiger prisbasbelopp.0,24 Detta skall det ickegöras attgenom
omräknade beräkningsunderlaget dras pensionärens tilläggspension.av
Har det i beräkningsunderlaget ingått änke-ATP, tjänstepension och/
eller utländsk pension så skall dåden dras blir pensio-Kvaräven av.

övergångsvisa garantipension vilken den 40-dels be-närens motsvarar
räknade folkpensionen och pensionstillskottet.

Det vanliga pågrundavdraget 0,24 prisbasbelopp kommer efter om-
läggningen gälla för alla dem pensionsinkomster i detatt vars nuvaran-
de pensionssystemet uppgår till prisbasbelopp. Pensionärer1,3 medca
högre pensionsinkomster fåkommer till högre grundavdrag.rättatt ett

krävsDet därför omräkning sker för de pensionärersättatt ett vars
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beräkningsunderlag lägre 1,3 prisbasbelopp ochär än sättett annat
för dem med högre ålderspension.

föreslårVi omräkning beräkningsunderlaget för den ålders-att av
pensionär underlag högre 0,24 lägre 1,3 prisbasbe-är än änvars men
lopp skall hela underlaget multiplicerasgörs med 1,513 ochattgenom
därefter minskas med 0,112 prisbasbelopp. bådeDetta skall gälla för en
ensamstående och för ålderspensionärgiften

Beräkningsunderlag mellan 1,3 och 1,507 prisbasbelopp vadärsom
gäller ensamstående och mellan 1,3 och 1,34 prisbasbelopp vaden
gäller gift ålderspensionär skall höjas hela underlagetatten genom
multipliceras med 1,427.

Beräkningsunderlaget ensamstående ålderspensionärför en vars
hela underlag lägst 1,507 inte högre 1,515 prisbasbeloppär änmen
höjs till 2,15 prisbasbelopp.

enligtDet omräknade underlaget minskas med den tilläggspen-ovan
sion, änkepension, tjänstepension, och utländska pension har in-som
gått i underlaget. kvarvarande beloppet övergångs-Det pensionärensär
visa garantipension. tablåI 8.1 har visat den övergångsvisaatt ga-
rantipensionen vid helt oreducerat delar, näm-uttag motsvaras treav
ligen pensionstillskottet, den 40-dels beräknade folkpensionen och
SGA. Denna uppdelning gäller för dem har heläven änannatsom en

ålderspension.oreducerad
tablå visas beräkningsunderlaget övergångsvisaI 8.4 hur och den

några ensamstående ålderspensio-garantipensionen för deberäknas av
berörs avvåra förslagnärer ovan.som

tvåTypfallen pensionärer skjutitA och visar harB uttagetsom upp
års ålder. framgårtill beräkningsunderlaget67 Det för pensionärenatt

allmänna pensionen iA det den det nuvarandeär systemet.samma som
pensionärI Bzs beräkningsunderlag ingår tjänstepension.även

Beräkningsunderlaget både modellför och för höjs enligt denA B
övergångsvisahar redovisats i garantipensionenavsnitt 8.2. Densom

beräknas från tilläggs-det det uppräknade underlaget drasattgenom av
pension sådanoch tjänstepension. pensionären saknarEftersom A pen-
sion kommer hela övergångs-det omräknade underlaget bli dennesatt
visa garantipension.

I Bzs beräkningsunderlag ingår såväl tilläggspension tjänste-som
såledespension vilka fråndras det omräknade beräkningsunderlaget.av

årB har endast 15 intjänad den tilläggspensio-med ATP-poäng. I nya
tillgodoräknas denna pensionär därför endast beloppett mot-nen som

övergångs-halva folkpensionen i det nuvarande Densystemet.svarar
visa garantipensionen folkpen-ersättning för den andra halvanger av
sionsbeloppet. Slutligen ocksåpensionären B för SGA.ersätts
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två pensionärer harTypfallen C och visar exempel gjortD som
ålder.ålderspension från års allmännaförtida sin 60 Denuttag pen-

således respektive beräkningsunder-sionen reducerats med %.har 30 I
tjänste-ingår pensionen. Pensionären D harlag den reducerade även

också Beräkningsunder-ingår i beräkningsunderlaget.pension. Den
både 1,515 prisbasbelopp. Omräkninglaget för C och för D lägre änär

avsnitt.föreslagits i dettadärför enligt vadgörs som
således med faktorn 1,513underlag multipliceratsPensionären Czs

saknarprisbasbelopp. Eftersom C in-och minskas därefter med 0,112
beloppethela det omräknadekomstrelaterad pension kommer utgöraatt

folkpensionen, pensionstill-övergångsvis garantipension. Den ersätter
skottet och SGA.

detmultipliceras med 1,427. IBeräkningsunderlaget för D nuvaran-
Pensionärenochbestår pension folkpensionen ATP.de Dzssystemet av

såledesATP-år endast för SGA.har 30 ochD ersätts
övergångsvisa garantipensionen be-denTypfallen E och F visar hur

bosättningsår.båda Folkpensio-tvåräknas för pensionärer har 20som
därför medpensionstillskottet, vad gäller pensionärenoch utgesnen

framgår principerna för beräkningen denhalva beloppet. Det att av
gäller för de föregå-övergångsvisa garantipensionen desammaär som

ende typfallen.

Ensamstå-övergångsvisa garantipensionen.Tablå den8.4 Beräkning av
ålderspensionär. Prisbasbelopp.ende

års ålderfrån års ålder frånfrån års ålder Uttag 65Uttag 60Uttag 67
bosättningsårbosättningsår bosättningsår 204040

FTypfall D Typfall E TypfallTypfall Typfall CTypfall A B
15 ATP-30 ATP-15 ATP-
årårår

0,00 1,800,00 0,700,65ATP 0,00a
0,480,67 0,761,06b 1,77 1,12FP och PTS
0,220,000,14 0,00 0,110,00c Tjänstepension

0,76 2,501,481,77 1,91 1,06Beräkningsunderlag
b c+ +a

2,742,1 l 1,032,30 2,39 1,49d Omräknat beräk-
ningsunderlag

2,281,37 0,000,00 1,21 0,00e Tilläggspension
övergångsvis 0,240,63 1,032,30 1,04 1,49garp.
d ce- -

672018 573 70år 38 602 54 27Nettopension 59 009 61 274
2000, kronor

443 615 71 243år 38 624 54 2759 441 61 692Nettopension
2001, kronor
Inklusive års priser.tjänstepension. kommunalskatt. 199934 %
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övergångsvisaavsnitt föreslagit den garantipensionenI detta har att
ålderspension i detskall beräknas för alla demsättsamma vars nu-

varande 1,515 respektive 1,34 prisbasbelopp eller högre.ärsystemet
således ålderspensionä-beräkningsregler skall gällaSamma oavsett om

från års ålderfolkpension 65 ellerhel eller avkortadgör uttagren en
vårtårs månaden. Påpensionen före eller efter 65 detta sätt ärtas utom

gällande skattereglema. Följ-förslag direkt översättning de i dagaven
för pensionsberättigade endast beroraktligen gäller nettoutfallet denatt

på pensionsinkomster.storleken hans eller hennes samlade Huru-
pensionsförmån pensio-ellervida hel eller avkortaduttaget omavser

års månaden påverkar inte nettoutfallet.lyfts före, efter eller vid 65nen
pensionsinkomster ochden enskilda pensionären vid olikaUtfallet för

föregåendeframgår figurernakommunalskatt 8.1-8.2,vid 34 % av-av
snitt.

vårt förslagpensionsinkomsterVad gäller pensionärer med lägre är
övergångsvisa skall beräknasgarantipensionenden sättatt samma

ensamstående pensionäroch för denför den pensionär ärär somsom
Ävenså prisbasbelopp.gift länge pensionsinkomsten lägre 1,34änär

SGA-bestämmelsema.direkt översättning de gällandedetta är aven
pensionärVårt således enskildförslag innebär nettoutfallet föratt en

framgår figuren visaspåverkas civilståndet. figur 8.5. Iinte Detta avav
ensamstående ålderspensionär in-dessutom nettoutfallet för varsen

prisbasbelopp. Figurenkomster prisbasbelopp och 1,515mellan 1,34är
ålderspensionärer i kommun med skattesatsbosattaär ensomavser

34,0 %.
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ochSkillnad pensionsinkomst efter skatt mellan reformeratFigur 8.5 i nuva-
rande för med Kommunal-övergångsvispensionärer garantipension.system
skatt Ensamstående och gift ålderspensionär.34,0 %.

100

ao --- - - - - - - - - - - - - - - - - - --- - - - - - - - - --, - - - - - - - - - - - - - -
-ø-Bâdeensamståendegiftpensionatoch

ensamståendeEndast pensionär-I-60

nuvarandereglerPensionsinkomsterenligt
FberäkningsunderlagI basbelopp

Övergångsvis garantipension för8.4

yrkesskadelivräntamedpersoner

ålderspen-jämteBeräkningsunderlaget förFörslag: en person som
reglerskall räknas enligtsion uppbär yrkesskadelivränta sammaupp

förskall gälla övriga pensionärer.som
övergångsvisa skall beräknasgarantipensionenDen attgenom

tilläggspen-beräkningsunderlaget dras denfrån uppräknadedet av
tjäns-från yrkesskadelivränta, dension, änkepension ATP, denden

ingår beräkningsunder-itepension och den utländska pension som
laget.

utgångspunkt varit i hand skallvårt arbete förstaI har över-atten
pensionsförmån.SGA-bestämmelsema tillde i dag gällandesätta en

behåller pension utbe-pensionsberättigade denDetta sker den somom
grundvalersättning för SGA beräknastalas i dagens ochsystem om

påverkar SGA. Ut-denna pension och pensionsinkomsterandra somav
vårt konstrueragångspunkten i arbetehar varit densamma även att

övergångsvisaoch beräkningsregler för densamordningsbestämmelser
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ålders-ålderspensionärer medgarantipensionen för tillsammansde som
uppbär yrkesskadelivränta.pensionen

pensionenyrkesskadelivränta gällerpensionärer medFör att
Vidare gäller SGA beräknasminskas med hänsyn till livräntan. att

minskatsålderspensionen efter den hargrundval den utbetalda attav
i be-avsnitt föreslagithänsyn till livräntan. Därför har vi i 7.7med att
ingåyrkesskadelivränta skallpensionärer medräkningsunderlaget för

yrkesskadelivräntan.samordnats medålderspensionen efter den haratt
bestämmel-de i dag gällandeSamordningen skall därvid ske enligt

ingåberäkningsunderlaget skallföreslagit iVidare har vi attserna.
på-hadel livräntan kanoch efterlevandelivränta till den ansesegen-

ålderspensio-den samordnaderiktning. Förutomverkat SGA i höjande
beräkningsunderlaget,det iyrkesskadelivräntan skallochnen

ingå änkepension,ålderspensionärer,övrigagäller försättsamma som
socialförsäkringspension.tjänstepension och utländsk

till SGA.räknas med hänsynBeräkningsunderlaget skall sedan upp
fastställsframkommit SGAdetgäller med livränta harVad attpersoner

för övrigavad gällerdelvis andra inkomstermed ledning än somav
basnivåema desammadockålderspensionär. Avtrappningen och är oav-

föreslår därförlivränta eller Vipensionsberättigade hardensett om
ålderspension harpensionärerberäkningsunderlaget föratt sam-vars

skall räknasyrkesskadelivräntaordnats med sätt somom samma
fram-skall skeålderspensionärer livränta. Hur dettaskall gälla för utan

går avsnitt och 8.3.8.2av
frånerhålls detövergångsvisa garantipensionenDen att om-genom
yrkesskade-tilläggspension,dras denberäkningsunderlageträknade av

ingått under-har iutländska pensiontjänstepension ochlivränta, som
pensionrespektive utländsktjänste-därvid beaktaslaget. Vad somsom

framgår avsnittav
beräkningsregler för deni utfommingenharSom nämnts av

från endast harutgått pensionärenövergångsvisa garantipensionen att
pensionsberättigade kandenhar inte beaktatpensionsinkomster. Vi att

heller kunnatVi har intes.k. sidoinkomster.ha andra beskattningsbara
beskatt-livräntanyrkesskadelivräntan till den deltillhänsyn ärta att

blirvanliga grundavdragetningsbar kan innebära det änannatettatt
Sådana hän-pensionär livränta.skulle gällt förvad ha utansammasom

bedömningarindividuellaoundvikligen leda tillsynstaganden skulle
våra undvika.framgår direktiv skallvi enligt vad som avsom

dentablå exempel beräkningenNedan i 8.5 redovisas 4 över-av
ensamstående ålderspensionär medgångsvisa garantipensionen för en

i detredovisat samordningenyrkesskadelivränta. avsnitt harI 7.7 nu-
beräk-tablå Eftersompensionärer 7.1.varande försystemet samma
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ningsunderlaget i uppgårsamtliga exempel till minst 1,515 prisbasbe-
lopp sker uppräkningen enligt iförslagen avsnitt 8.2.

Beräkningsunderlag 1,515 prisbasbelopp således tillhöjs 2,15om
prisbasbelopp vad gäller typfallen A och B. Vad gäller typfallen C och
D underlaget högre 1,515 prisbasbelopp. Beräkningsunderlaget iär än

såledesdessa fall räknas underlaget till 1,515 pris-attupp genom upp
höjs till denbasbelopp till 2,15 prisbasbelopp och underlaget del det

multiplicerasöverstiger 1,515 prisbasbelopp med 0,596.
övergångsvisa frångarantipensionen beräknas detDen attgenom

underlaget dras tilläggspension och, vad gäller typfall B, den yrkes-av
skadelivränta ingår beräkningsunderlaget.isom

tablån framgår har i efterAv typfall A och B 0 kronor ATPatt att
pensionen har samordnats med yrkesskadelivräntan. Dessa personers

således yrkesskadelivräntan. EftersomATP har samordnats helt med
dock 30-de1s beräk-dessa har beviljad ATP, kommer deraspersoner

tilläggspension.nade folkpension i beräkningarna beaktas Denatt som
övergångsvisa pensionstill-garantipensionen kommer detersättaatt

pensionärer skulle ha till med stöd denskott och SGA dessa rätt avsom
nuvarande lagstiftningen.

tablån framgår nettoinkomst båderespektive pensionärsAv även
har antagitsföre och efter omläggningen. I samtliga exemplen att pen-

sionären bor i kommun med kommunalskattesats 34 %. Be-en en
års priser. förutsätts hälftenräkningarna därvid redovisas i 1999 Det att

förmån.yrkesskadelivräntan skattepliktigärav en

BeräkningnavTablå övergångsvis garantipension inkomst8.5 d samta -
ålderspension uppbärefter avdrag för skatt för jämtesompersoner

Kommunalskatt 34 %. Prisbasbelopp respektiveyrkesskadelivränta.
års Ensamstående ålderspensionär.kronor i 1999 priser.

samordningTypfall före prisbasbelopp.a A. A TP 3 30 ATP-âr.
övergångsvisaPension livränta garantipensionenoch efter samordning i Den

basbelopp i basbelopp
Omräknat beräknings-ATP 0,000
underlag 2,15

Folkpension 0,960,960 tilläggspensionvarav
övergångsvisPensionstillskott 0,555
garantipension 1,19

Pension livräntatotalt 1,515 0,00
Livränta 0,400 Livränta, totalt 0,40
Beräkningsunderlag 1,515

yrkesskadelivränta 0,000varav
och livränta, och livränta,Pension Pension

efter skatt, kronor efter skatt, kronor67 024 68 004netto netto
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ypfall prisbasbelopp.b före samordning 0,2 30 ATP-år.T B. A TP
övergångsvisa garantipensionenPension och livränta efter samordning i Den

i basbeloppbasbelopp
beräknings-Omräknat0,000ATP

2,15underlag
tilläggspension 0,960,960Folkpension varav

övergångsvisPensionstillskott 0,455
garantipension 1,09

0,10livräntaPension totalt 1,415
0,40totalt0,400 Livränta,Livränta

Beräkningsunderlag 1,515
yrkesskadelivränta 0,100varav

och livränta,och livränta, PensionPension
65 282efter skatt, kronorefter skatt, kronor 64 642 nettonetto

prisbasbelopp. 30 ATP-år.Typfall före samordningC. ATP 04c
övergångsvisa garantipensionensamordning iPension och livränta efter Den

i basbeloppbasbelopp
beräknings-0,74 OmräknatATP

2,26underlag
1,70tilläggspension0,96Folkpension varav

övergångsvisPension totalt 1,70
0,56garantipension
0,00livränta0,40Livränta
0,40Livränta, totalt1,70Beräkningsunderlag

yrkesskadelivränta 0,00varav
och livränta,och livränta, PensionPension

skatt, kronor 70 997efterskatt, 984efter kronor 69 nettonetto

prisbasbelopp. 30 ATP-år.Typfall före samordning 2,24d D. ATP
övergångsvisa garantipensionensamordning i DenPension och livränta efter

i basbeloppbasbelopp
beräknings-Omräknat1,54ATP

2,74underlag
2,50tilläggspension0,96Folkpension varav

övergångsvisPension totalt 2,50
garantipension 0,24

0,00livränta0,93Livränta
0,93Livränta, totaltBeräkningsunderlag 2,50

yrkesskadelivränta 0,00varav
och livränta,livränta,och PensionPension

efter skatt, kronor 99 621efter skatt, kronor 98 778 nettonetto
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8.5 övergångsvisaBeräkning denav

garantipensionen vid partiella uttag

Vårt ålderspensionenförslag: Om partiell förmåntas ut som en
skall den övergångsvisa garantipensionen beräknas med ledning av
den pension ålderspensionskulle hel hade lyfts. An-utgessom om
delsberäkningen därefter.görs

ålderspensionUttag före, efter eller fr.0.m. årsmånaden65 kan görasav
hel, halv, fjärdedels eller fjärdedels pension. Därvid gällertreav en

regler för ålderspen-minskning och ökning vid heluttagsamma som av
sion. Vid förtida såledespartiella skall minskas med 0,5 %uttag uttaget

månadför återstårvarje pensionen börjar till dennär utges,som,
månad den pensionsberättigade år.fyller 65 Om pensionen tas ut par-

årsmånadentiellt efter 65 inneståendeskall den delen pensionenav
förhöjas månadmed 0,7 % varje pensionsuttaget frånskjutssom upp

den månad den pensionsberättigade år.fyllde 65
ensamstående ålderspensionärFör ålderspensionmed hel hög-ären

SGA 1,515 prisbasbelopp och för gift 1,34 prisbasbelopp. Vidaresta en
gäller ålderspension fårpensionärer med hel SGA för allaatt pen-
sionsinkomster, medan de partiell pension inte kantar utpersoner som
få högre SGA folkpensionuppburen och pensionstillskott. SGA-än
bestämmelsema framgårför dem med partiella andra stycket,uttag av

tredje stycket punkt och fjärde1 stycket anvisningarna tillav av av
48 § kommunalskattelagen 1928:370 KL och lagen8 § 1947:576

statlig inkomstskatt.om
reducerasSGA med 65 den del pension% uppburenav av som

någotöverstiger avdragsbeloppen 1,515 eller prisbasbelopp.1,34av
När det gäller med partiellt pension tillämpas dennauttagpersoner av
regel i praktiken så reduktionen för pensionsinkomster 1,515överatt
respektive prisbasbelopp från någon1,34 sker dessa nivåer och inteav
från den lägre SGA-nivån för faktiskt uppburen folkpension och pen-
sionstillskott. såledesDet först skillnaden mellan högsta för allaär när
gällande och det för den pensionsberättigade beräknade högsta SGA är
bortreducerad reell reduktion hans eller hennes grundavdragsom en av
sker.

figur 8.6 framgårAv SGA för ensamstående ålderspensionären om
pensionen från års ålder63 antingen hel eller halvtas ut som en som en
förmån. framgårDet för pensionär med relativt låg pension äratt en
SGA vid halvt mindre hälften det avdrag skulle haänett uttag av som
utgått hel pension hade tagits Vid högre inkomstlägen ärut.om en
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marginellt lägre och i vissahalvt endastSGA för pensionärer med uttag
helpensionen i stället tagitsjämfört med SGAfall högre ut som enom

SGA-förmån. gällande tillämpningeneffekt denDetta är aven av
bestämmelserna.

gäller de beskrivnasambandet nedan endastbörDet poängteras att
eller med mindreförhållandena. lyftas tidigareSkulle pensionen utges

pensio-annorlunda Skulleså relationernaeller andel skullestörre ut.se
såförmån skulle beskatt-fjärdedelsi figur 8.6 tretas ut som ennen

förmånlig jämfört med be-relativtinkomstlägenningen i samtliga vara
skattningen vid helt uttag.

pensionsin-de med högaframgår figur 8.6Vidare det ävenattav
så skulleinteSGAvid halvt medgeskomster skulle trots attuttag vara

Även effektförmån. dettaheltagitsfallet pensionen ärut ensom enom
SGA-bestämmelsema.gällande tillämpningenden avav

ålders-alternativt halvthelt sin8.6 SGAFigur gör uttag avom samma person
från ålder. 1999 års63 Kronor priser.års ipension

60000

000so

-l-SGAvidheltuttag
40000-- SGA vidhalvtuttag

30000--

K
20000-

10000--

0
4,54,0 4,2 4.43,2 3.4 3.6 3.82,6 2.8 3.01.4 1,8 2.0 2.2 2.41,5

prisbasbeloppvidhelt iochpensionstillskott uttagATP.folkpension

vid partielltSGAifrågasätter reduceradetVi sätt uttagatt avom
lagstiftaren. Enavseddpraktiken varitålderspension tillämpas i avsom
pensionsberät-det det för dentolkningnärliggande ärär, attannan mer

medskall reducerasvid partielltmöjliga SGAtigade högsta uttag som
prisbasbelopp. Dettarespektive 1,341,515pensionsinkomster över

bättreandra effekterfördelningspolitiska och stämmerskulle somge
i övrigt.SGAmed konstruktionenöverens av

skull försämra förför denVår uppgift SGAersättaär utan attatt
utgångs-fråga ställtvi harpensionsberättigade. Den ärden oss omsom
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punkten därvid ocksåskall den i dag gällande tillämpningenattvara av
skattebestämmelsema ålderspensionen partiellt skallnär över-tas ut

till övergångsvis garantipension. således ifrågasattVi harsättas en om
det kan rimligt frånöverkompensationen skall föras överattanses som
skattesystemet såtill pensionssystemet och funnit inte bör ske.att

föreslårVi övergångsvisadärför den garantipensionen föratt pen-
sionärer med partiellt beräknas avsik-sättuttag ett motsvararsom

med den gällande lagstiftningen. övergångs-Detta dengörsterna om
visa garantipensionen beräknas grundval den pension skulleav som

vid helt Beräkningsunderlaget skall därvid fastställas enligtutges uttag.
föreslåsvad i Omräkningenavsnitt underlaget och beräk-som av

övergångsvisaningen den garantipensionen enligtskall ske beräk-av
ningsreglema i avsnitt beräknade8.2, 8.3 och 8.4. Den därigenom ga-
rantipensionen betalas fjärdedels, halv eller fjärdedelsut tresom en
förmån beroende uttaget.

vårt mångaVi medvetna förslag medför förförsämringarär attom
ålderspensionende pensionärer övergångenvid lyfter partiellt.av som

Vi dock den pensionsberättigade alltid undvika sänk-kanattmenar en
ning nettoinkomsten ålderspensionen.i stället lyfta helaattav genom

Beräkning8.6 bosättningstilläggav

Vårt förslag: Bosättningstillägget skall den folkpensionmotsvara
den pensionsberättigade enligtskulle haft till 5-6 kap. AFLrättsom

till den del den inte formi tilläggspension enligt 6 kap. §2utges av
BosättningstilläggetLIP. skall beräknas med hänsyn till dentagen

pensionsberättigades civilstånd.
Bosättningstillägget del pensionstillskottettill den det ersätter

skall med det belopp den pensionsberättigade skulle haftutges som
till enligt lagen pensionstillskott.rätt om

Bosättningsbaserad folkpension

Som redovisas i avsnitt 5 skall den ATP-baserade folkpensionen fr.o.m.
ingången år 2001 i form tilläggspension, det s.k. folkpen-utgesav av
sionstillägget.

övergångsvisaDen garantipensionen skall den bosättnings-ersätta
baserade folkpensionen, pensionstillskottet och SGA. Detta gäller
under förutsättning den pensionsberättigades beräkningsunderlagatt
inte överstiger övergångsvisför till garantipension. Somgränsen rätt
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så inkomstrelate-högredovisas i avsnitt 5 kommer harpersoner som en
övergångsvis garanti-ålderspension berättigade tillrad de inte äratt

åtgärder bosättningsba-för denpension inte särskilda ersättasattutan
eller vid tiden förfolkpension, de vid omläggningen harserade an-som

hurtill. tabellen 8.1 visasålderspension skulle haft Isökan rättom
år tillgodoräknademånga tillgodoräknas 30 medinte kansompersoner

ATP-poäng.

ålderspensionärer i december 1997med tilläggspensionTabell 8.1 Antalet
ATP-år.fördelning efter antaletmed

Kvinnor ochAntaletATP-år AntaletAntalet
totaltkvinnor mänmän

år 266256 710205505 01030Färre än
506594130 559463 947högst 2ATP omvarav

basbelopp
76011569741 063 74bas-ATP högre 2än

belopp
ATP-årz 613 752736 454 01615930

1324 018659 272664 746Samtliga med ATP
RiksförsäkringsverketKälla:

I till hel ATPår förfödda före 1923 krävsålderspensionärer rättFör ärsom
mån de inteålderspensionärer i denATP-år. ingår dessafärre 30 Här ävenän

ATP-år helkrävs för ATP.antalethar tillgodoräknats det som
2 år med hel ATP.före 1923Inklusive pensionärer födda

nämndaöverstigerberäkningsunderlagföreslår deVi att personer vars
folkpensionenformgrundtrygghet iför dagensskall ersättasgränser av

skall sketilläggspension. Dettai formintetill den del den utges av
till dem.bosättningstillägg utgesatt ettgenom

denbosättningstilläggtillförförutsättningSom rätt attärnämnts en
årfärre 30underin pensionspoänghar tjänat änpensionsberättigade

bo-denna baserasfolkpensiontillgodoräknas högreoch kan omen
exempel.sättningstid. visas i följandeDetta

under 40i Sverigevarit bosattpensionsberättigad harEn som
berättigadblirpensionspoäng,år med intjänadeendast har 25men som

folkpen-cirka 80 %folkpensionstillägget ellerfullatill 25/30 det avav
ensamstående. Eftersomförprisbasbeloppsionstillägget 0,96 enom

oreduceradtillregler hardagenspensionsberättigade medden rätt en
folk-20 %folkpensionen, dvs.resterandedelfolkpension skall avav

bosättnings-i formhonom eller hennepensionsbeloppet, tillutges av
tillägg.
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Såsom gäller enligt dagens regler för beräkning folkpension ochav
för beräkning folkpensionstillägget skall den behandlade ersätt-av nu

påverkasningen den pensionsberättigade ensamstå-gift ellerärav om
ende. Ordningen innebär måsteersättningen räknas för det fallatt om
pensionären civilstånd.ändrar

Pensionstillskott

föreslår övergångsvisa ocksåVi den garantipensionen skall ersättaatt
dagens pensionstillskott. ocksåDetta kommer ske den pensions-att om
berättigade övergångsvishar till garantipension, dvs. hans ellerrätt om
hennes inte 3,0867 prisbasbe-samlade pensionsinkomster överstiger
lopp för ensamstående eller prisbasbelopp den gift.2,709 för ärsomen

så pensionsinkomster inte tillNormalt har med höga rättpersoner pen-
pensionstillskottetsionstillskott, eftersom tilläggspensionen minskar

kronakrona för avsnitt 3. Härigenom kan det dense omsynas som
pensionsberättigade i alla situationer kommer för det slopa-ersättasatt
de pensionstillskottet. Så alltid fallet.emellertid inteär

tvåI situationer kan pensionsberättigad, beräkningsunderlagvarsen
övergångsvisöverstiger till garantipension, med stöd dagensrätten av

regler för pensionstillskott ändå berättigad till denna pensionsför-vara
mån. pensionsberättigades beräk-Den situationen det i denär närena
ningsunderlag ingår tjänstepension, ingen ellerrelativt högen men en
så låg minskat helatilläggspension denna pension inte haratt pen-

tjänste-sionstillskottet. Eftersom pensionstillskottet inte minskas av
pension pensionsberättigade i denna situation enligt dagenshar den
regler till pensionstillskott.rätt

pensionsberättigade har tillandra situationen denDen rättär när
sig enligt nationellautländsk pension. Pensionstillskottet skall i och för

utländsk motsvarande denregler minskas pension sätt somav
framgårminskas Minskningen skall, avsnitttilläggspension. avav som
Påske före det beräkningsunderlaget fastställs. grund EG-att av

tillämpningrättsliga regler i förordningen EEG 1408/71nr om av
för social trygghet anställda, egenföretagare och derasnärsystemen

familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen samordnas i praktiken
sådanpensionstillskottet inte med utländsk pension pensionsbe-ensom

rättigad omfattas eller har omfattats förordningen uppbär. Omsom av
lågden pensionsberättigade har tilläggspension eller han elleren om

sådanhon helt saknar till pension, den pensionsberättigade irätt är
praktiken berättigad pensionstillskott,till den pensionsbe-oavsett om
rättigade pension eller visas i följandeuppbär utländsk inte. Detta
exempel.
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ensamstående tilläggspension 0,25pensionär, harFör omsom enen
totalt 0,96 prisbasbeloppprisbasbelopp, folkpensionsbeloppett somom

bosättningsbaseradeden i dagsåväl folkpensionstillägget somavser
prisbasbelopp, kommerutländsk pension 2folkpensionen och omen

tillöverstiga förhennes beräkningsunderlaghans eller rättgränsenatt
såledespensionsberättigade kommerövergångsvis garantipension. Den

övergångsviserhålla pensionstillskottet i formersättning förinte att av
ochförordningen 1408/71omfattasgarantipension. Om pensionären av

ellerpensionstillskottet haninte minskarutländska pensionenden är
pensionstill-emellertid berättigad tillreglermed stöd dagenshon ettav

emellertidavsnitt 14 harredovisas iprisbasbelopp. Somskott 0,305om
årfödda 1937pensionsberättigadeflesta de aktuellade ärsomav nu

förtecknats i bilaga 4 Dpensionsförmån harsådantidigareeller somen
minskautländsk pension kanprincip allförordningen, varför itill pen-

sionstillskottet fullt ut.
på grundpensionsberättigad,undvika effektenFör attatt somenav

så det överstigerhögtberäkningsunderlaghans eller hennes är attattav
pensionstill-går miste detövergångsvis garantipension,tillrätten om

skulle haftregler härommed stöd dagenshan eller honskott avsom
bosättningstilläggsituationer skallföreslår ivi dessatill, ävenrätt att

pensionsberättigade.till denutges
beloppfastställas tillsituationerskall i dessaBosättningstillägget ett

med stödskulle hapensionstillskottmotsvarande det utgetts avsom
fastställaskanbosättningstilläggetinnebär bl.a.regler.dagens Detta att

pensionsberät-bosättningstid denförhållandei till denantingen som
tillgodoräknas eller tillbestämmelserna i 5 kap. AFLenligttigade kan

år enligtlikställdaATP-år därmedellertillgodoräknadeantalet med
kapitel.samma

såvälregistreringmedförbosättningstilläggReglerna att pen-avom
bosättningsår alltjämt kommertilläggspensionförsionspoäng attsom

medförtidigare. Dettaellerfödda 1937ske förbehöva personer
tillhakommerde rättemellertid inget merarbete. Av attsompersoner

år, antalet64 varföralla redan fylltbosättningstillägg har i princip pen-
kan kommaändring dettafastställts, ochsionspoäng redan har attav

begränsad tid. Dettadå underfåtal tillfällen ochendast vidgöras ett en
beslut häromefter detpensionspoäng över-bli fallet antaletkan attom

Även bosättningsår pensionsberät-många denändras. hurklagats som
omläggningen tillfastställts vidhar över-tigade kan tillgodoräknas

huvudregelnsådana år enligtkangångsvis hellergarantipension. Inte
år.pensionsberättigade fyllt 64 Somårtillgodoräknas efter det den an-

tidi-år ellerfödda 1937avsnitt gäller dock föri 7 ärpersoner somges
till-möjligt kunnavilka detÖvergångsbestämmelservissa gör attgare

år. avsnittbosättningsår fyllda 64 Aveftergodoräkna även samma
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framgår föreslår övergångsbestämmelsedenna skall ha fortsattatt att
giltighet, varför bosättningsårantalet alltjämt kommer behövaatt re-
gistreras. Vid ikraftträdandet övergångsvisaden garantipensionenav
kommer också i huvudsak det pensionstillskott respektive pensio-som

berättigad till fastställt.när är att vara

8.7 Följsamhetsindexering

Vårt ingårförslag: tilläggspension iDen beräkningsunderlagetsom
uppgåskall alltid till minst vad den pensionsberättigade skall ha i

folkpensionstillägg enligt 2 § 2 LIP.

övergångsvisaDen garantipensionen värdesäkrad bestäm-är attgenom
melserna uppräkning iberäkningsunderlaget prisbasbe-om av anges
lopp. Emellertid kan övergångsvisdet belopp betalas i formutsom av
garantipension ändras beräkningsunderlaget ändras.attgenom

Beräkningsunderlaget värdesäkrat till den del denär motsvararsom
40-dels beräknade folkpensionen och pensionstillskottet. delarDessa
kommer således i fortsättningen följa prisindexets utveckling.även att
Tilläggspensionen kommer däremot inte, i dagens följaattsystem,som

från årprisutvecklingen och med följa inkomst-kommer 2002utan att
utvecklingen följsamhetsindexeringen. Genom denna s.k. följ-genom
samhetsindexering skapas stabilitet i pensionssystemet.

födda årFör pensionärer gäller vid följsamhets-1937änsenare
indexeringen garantipensionen minskar inkomst-lika mycketatt som
pensionen såökar länge den inkomstgrundade pensionen inte över-

ensamståendestiger 1,26 prisbasbelopp för och prisbasbelopp1,14en
ålderspensionär.för gift med högre pension deFör änen en person

nämnda beloppen innebär höjning inkomstpensionen garanti-atten av
pensionen minskar med belopp 48% inkomstpen-motsvararett som av
sionens ökning. får således behållaPensionären viss del ök-en av
ningen. Om inkomstpensionen lågminskar i stället, vilket kan ske vid
tillväxt gäller det Pensionärema med de lägsta pensionemamotsatta.
drabbas inte nedgångenalls medan pensionärer lite högremedav pen-
sion får känna viss inkomstsänkning.av en

Om följ samhetsindexeringen gällde i dagens skulle inteATP-system
inkomsterna påverkasför pensionärer med till pensionstillskott allsrätt

följsamhetsindexeringen. Det skulle endast ske omfördelningav en
mellan ATP och pensionstillskottet idag prisindexerat. Deärsom pen-
sionärer inte får på-har pensionstillskott skulle delvisSGAsom men
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däri-ochändradesSGAföljsamhetsindexeringenverkas attgenomav
också nettopensionen.genom

garantipensionenövergångsvisa ärdenberäkningtillVårt förslag av
depensionsförmåner ochdagensöversättninghuvudsakligen aven

principvårt förslag iDärmed fungerarSGA-bestämmelsema.gällande
Förgarantipensionssystemet.ochdagens ensätt systemsomsamma

såledeskommergarantipensionövergångsvis atttillmedpensionär rätt
stödmedpensionärenintepåverkaspensionsinkomstemagälla omatt

pensionä-depensionstillskott. Förtillhaftskulleregler rättdagensav
denvårt förslag över-innebärpensionsinkomster atthögreharsomrer

tilläggspen-%med 40,4minskar/ökargarantipensionengångsvisa av
motsvarandeålderspensiongift ärökning/minskning. Försionens en

42.procentsats
tilläggspensio-följsamhetsindexeringenframgåravsnitt 7Av att av

uppdateras.årligenberäkningsunderlagetbeaktas attgenomnen
i hansdetlågså ATPmedpensionär attförPensionsinkomstema en

pensionstillskottförersättningingårberäkningsunderlaghenneseller
följsamhetsindexeringen. Dettapåverkasinteskall, närrmts, avsom

denberäkningsunderlaget ersätteribeloppdetregleras somgenom
Omnuvarandedetipensionstillskott systemet.pensionsberättigades

såminskarbasbeloppitilläggspensionvärderealatilläggspensionens
omfattning.motsvarandeipensionstillskottetförbeloppetökar

ATPlitenmycketharnuvarandei det systemet menOm personen
dennainträffalåg tillväxtvidATP-år det attkanändå många persons

blir lägredenså mycketminskar atttilläggspension i det systemetnya
tilläggspensio-beloppet ifolkpensionstilläggetförursprungligadetän

ingår iATPdenminskningenPensionstillskottet ersätter somavnen.
minsk-mekanism ersätteringendockfinnstilläggspensionen. Det som

inträffasåledes kunnaskulle attDetfolkpensionstillägget. enningen av
fårföljsamhetsindexeringenföljdtillpensionstillskottmed avperson

skallinteDettapensionsinkomster.sinasänkningreal anseraven
sådanhindrarspärregelföreslår därförochinträffa enkunna somen

utveckling.
all-beräkningsunderlagetitilläggspensionenföreslår såledesVi att

folk-ihaftpensionsberättigade skulledenvaduppgå till minstskalltid
exempeltablå 8.6 visasIprisindexerats.hadedetpensionstillägg om

årliga tillväx-denVilåg tillväxt.vidfungerar attspärregeln antarhur
medminskarårligentilläggspensioneninnebär0,6 %. Detta attärten

priseroförändradeförutsätterframställningenförenklaFör1 %. att
åren.mellan

förunderlagtilläggspensionen ärhelaexempletiVi förutsätter att
förstATP-delendet ärföljsamhetsindexeringen att sommen

folkpensions-minskasbortreduceradheltATPsänks/höjs. Först ärnär



176 Beräkning den övergångsvisa garantipensionen SOU 1999:17av

delen tilläggspensionen. Personen i fråga har i det nuvarandeav syste-
ATP uppgår till 0,1 prisbasbelopp.met Eftersom den intjänadärsom

under ingår30 hela folkpensionen i den tilläggspensionen. Dennya
övergångsvisa garantipensionen således, förutom SGA,ersätter endast
det pensionstillskott skulle ha de nuvarande bestäm-utgettssom om
melserna alltjämt gällde.

årEfter med årlig tillväxt kring årl % har4 tilläggspensio-tre en
i exemplet minskat med 695 kr. ATP helt bortreducerad.är Be-nen

loppet ersättning för pensionstillskottet har höjsutges till detsom som
Ävenhögsta möjliga 20 202 kr. folkpensionsdelen i tilläggspensionen

har minskats. Därför tillämpas spärregeln. framgårDet den enskildeatt
fåttha tillägg till sin övergångsvisa garantipension.ett Detta tillägg

jämte höjningen beloppet för pensionstillskottet hela denersätterav
minskning skett tilläggspensionen.som av

praktikenI kommer de nämnda justeringama ske automatisktatt
beräkningsunderlagetföre fastställandet höjs till 1,515att pris-genom

basbelopp och därefter räknas till 2,15 prisbasbelopp, vilketupp ger en
total pension 78 260 kronor.om

Tablå 8.6 Följsamhetsindexeringens effekter ensamståendeför ålders-en
pensionär övergångsvismed garantipension vid tillämpning spärregeln.av
Årlig tillväxt 1 %. Kronor årsi 1999 priser.

År 1 ATP till prisbasbelopp.uppgå 1 Dessutomantas 30 A TP-år.antas

Tilläggspension övergångsvis garantipension Pension
ATP Folk- Ersättnings Ersättning Tillägg totalt

pension för pensions- för SGA
tillskott

År kronor 364 34 944 19 838 23 114 0 78 260
År kronor 0 34 249 20 202 23 250 559 26078
Förändring 0 -695 136 136 559 0

årenmellan

tablånI 8.7 visas också effekterna följsamhetsindexeringen för fyraav
pensionärer övergångsvismed garantipension, inkomstindexet ökarom
med 2,6 % mellan åren. Detta innebär tilläggspensionen samtidigtatt
ökar med l Också%. här förutsätter oförändrade priser mellan de
två åren.

Tilläggspensionen för pensionären A följsamhetsindexeras medupp
400 kronor. Den del hans övergångsvisa garantipension motsva-av som

pensionstillskottet minskar i omfattning. Pensionär A:srar samma
totala pension förändras inte följ samhetsindexeringen.av



177denBeräkning övergångsvisa garantipensionenSOU 1999: 17 av

Helakronor.ökar med 800BpensionärenTilläggspensionen för
ersättning för SGA. Dennagarantipensionenövergångsvisaden avser

behållasåledes 500 kronorfårPensionär Bminskar med kronor.300 av
tilläggspensionen.ökningen av

såledesATP-år. pensionär ävenDenna ersättsPensionären C har 20
delframgår dennaDetfolkpensionen.40-dels beräknadeför den att av

tilläggspen-påverkasgarantipensionen inteövergångsvisaden attav
gällande SGAi dagdelhöjts. Endast densionen har motsvararsom

ändras.
Även ingår folk-garantipensionövergångsvisapensionäri Dzs ett

pensionä-höjsföljsamhetsindexeringenföljdpensionsbelopp. Till av
tillgälla förskall rättdenberäkningsunderlag gräns attöver somrens

för SGAErsättningenföreligga.garantipension skallÖvergångsvis
beräknade folkpen-40-delsbortreducerad. Densåledes100 kronor är

den iFörändringenbeloppsmässigt. ärintepåverkas däremot attsionen
bosättningstillägg.stället utges som

ensamståendeeffekter förFöljsamhetsindexeringensTablå 8.6 da -
års1999iKronorÖvergångsvis garantipension.medålderspensionär

priser.

20 ATP-år.bosättningsår,Typfall 40a
Övergångsvis PensiongarantipensionTilläggs-

totaltErsättningErsättning förErsättning förpension
för SGApensionstillskottfolkpension

År 2007823 10030096001134 2001
År 78 20023 10090086001134 6002

30 ATP-år.Typfall bosättningsår,b 40
PensionÖvergångsvis garantipensionTilläggs-
totaltErsättningErsättning förErsättning förpension

för SGApensionstillskottfolkpension
År 900600 871600300711
År 88 40016 3000072 1002

20 ATP-år.Typfall bosättningsår,c 40
Övergångsvis PensiongarantipensionTilläggs-

totaltErsättningErsättning förErsättning förpension
för SGApensionstillskottfolkpension

År 600 87 9001606001159 7001
År 30016 400 88O6001160 3002
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d ypfallT D, 40 bosättningsår, 20 AT P-år.
ÖvergångsvisTilläggs- garantipension Bosättnings- Pension

pension Ersättning Ersättning för Ersättning tillägg totalt
för folk- pensionstill- för SGA
pension skott

Årl 100500 11600 0 100 0 112 200
År2 101500 0 0 0 11600 113100

Övergångsvis8.8 garantipension för

utomlands bosatta

Vår bedömning: För undvika de i utlandet bosatta folkpen-att att
sionärema blir överkompenserade i samband med den över-att
gångsvisa garantipensionen iträder kraft bör ändringar ske i nuva-
rande bestämmelser beskattningen i ålders-utlandet bosattaom av
pensionärer.

övergångsvisaDen garantipensionen kommer SGA och be-ersättaatt
räknas för alla ålderspensionärerde beräkningsunderlag inte över-vars
stiger 2,709 respektive 3,0867 prisbasbelopp.

ålderspensionärerDe bosatta i utlandet omfattas dock inteärsom av
SGA-bestämmelsema. För dessa gäller särskilda Skatteregler enligt vad

framgår avsnitt innebär-3.2.4. Oftast dessa bestämmelser attsom av
folkpensionen och pensionstillskottet eller motsvarande ATP i form av
ålderspension frånbefriade skatt till 1,515 prisbasbelopp förär upp en
ensamstående och 1,34 prisbasbelopp för gift ålderspensionär. Denen
del pensionen överstiger dessa fribelopp beskattas med 25 %av som

i princip definitiv källskatt.genom en
Således påverkas inte nettopensionen för de i utlandet bosatta pen-

sionärerna SGA slopas. Införandet övergångsvisaden garanti-attav av
pensionen innebär däremot höjning pensionsinkomsten för dennaen av

ålderspensionärer. För pensionär med enbart folkpensiongrupp av en
och pensionstillskott eller motsvarande ATP blir höjningen, sedan
skatten avdragen, drygt månad1400 kr årsär i 1999 priser.per

Den nämnda höjningen nettopensionen gäller de pensionä-ävenav
födda år 1938 ellerär och inte någonhar ellerrer som senare som

mycket liten inkomstrelaterad pension såledesoch uppbär garanti-som
pension.

Följaktligen har diskuterat olika alternativ åtgärda den över-att
kompensation de i utlandet bosatta pensionärerna skulle erhålla isom
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garantipen-övergångsvisadenochgarantipensionenmedsamband att
lämpligtdet intekonstatera ärdärvid kunnatharinförs. Vi attsionen

ålderspensionssystemet.förinomsärbehandla dennaatt ramengrupp
änd-eliminerasböröverkompensationenVår slutsats är genomatt

finnsalternativDeskattebestämmelsema.befintligai deringar som
ändraellerutomlands bosattaför atthöja skattesatsentillgängliga är att

Ändringar bestäm-i deskattefria belopp.bestämmelsernai senareom
folkpensio-berörendastdessaeftersomföredrakanmelserna attvara

respektive1,515fribeloppennämndaskulle deExempelvisnärema.
höjningenskulleDärigenomhelt.avskaffaskunnaprisbasbelopp1,34

i detATPpensionärerför depensionsinkomstenskatt nu-efter varsav
pensionstillskottetmöjligahögstadetinte högre änvarande ärsystemet

belopp.till mindrebegränsasgarantipensionärermotsvarandeföroch
folkpensionärersvenskasamtliga deförgällerfribeloppenEftersom
åtgärden,nämndadenemellertid attskulleutlandetibosatta av-ärsom

disponibladensänkningmedföramångaförfribeloppen,skaffa aven
grundpensionäreralla degällerpensionsinkomstemDetta avsom

garantipension.övergångsvistillharintepensionsinkomster rätthöga
fåkommerutlandetÄven i attålderspensionärermånga de somav

tillnettoinkomst rättenfå sänktskullegarantipensionövergångsvis om
folkpensionäreralla degällerDettadessa.slopades för varsfribelopp

ensamståendeförprisbasbelopp1,83högrepensionsinkomster änär en
dessaisänkningengift.förprisbasbelopp är1,63högreoch än somen

principigarantipensionenövergångsvisadenmedförklarasfall att
garantipensio-övergångsvisadenSåledes gällerSGA.skall attersätta

iminskar deFörstiger.pensionsinkomstenmed SGA,likheti omnen,
detfribeloppet ärgällerpensionärerna oav-utlandet bosatta att samma

högredagofta ihardessadvs.pensionsinkomsten, enpersonersett
likamedfolkpensionärer storbosattaSverigeiskattefterpension än

fåttharbestämmelsernatillorsakenförståttSåvitt vi har är attinkomst.
administrativhuvudsakutformning i art.denna av

0,5pensionema,lägstaallrademedpensionärerskulleVidare ca
frånpensionsinkomstensänkningfåeller lägre,prisbasbelopp aven

slopa-fribeloppennämndadeavdragenskattenefter ärSverige att om
övergångsvisadenkonstrueratharvi,beror när ga-des. Detta att

tillalltid hari Sverige rättpensionärernabeaktatharrantipensionen, att
SGAdelGrundavdraget ersätter storgrundavdraget.vanliga avdet en

inkomsterna.de lägstaharpensionärerdeför som
ålderspensionärerna,utlandet bosattaidealternativ för somEtt

begränsadbibehålls ifribeloppmed om-innebär merenett systematt
denkonstruktionen över-medbättrefattning, överensstämmer av
Exempel-föredra.såledesoch kangarantipensionen attgångsvisa vara
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vis skulle fribeloppet kunna bestämmas till nivå motsvarandeen ett
skäligt grundavdrag.

Som gäller fribeloppennämnts samtliga de folkpensionärer ärsom
bosatta i utlandet. Således kommer begränsadeäven ändringar i demer
gällande skattebestämmelsema beröra också andra pensionäreratt än
de med till övergångsvisrätt garantipension. Vi har därför inte ansett
det vår uppgift utarbeta konkreta förslag i denna frågaattsom utan

frågan skattepolitisktatt ärytterstmenar art.av
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övergångsvisUtbetalning9 av

ochgarantipension
bosättningstillägg

garantipensionövergångsvisUttag9.1 av

bosättningstilläggoch

bosättningstilläggÖvergångsvis ochgarantipensionVårt förslag:
bestäm-ikraftträdandetsamband mediskall kunna avgenastutges

härom.melserna
betalasskallbosättningstilläggÖvergångsvis garantipension och

Övergångsvis garantipen-Sverige.ibosatttill den ärendastut som
tillbetalasundantagsfall kunnaskall i utbosättningstilläggochsion

tillhänsyn omstän-meddetutomlands,sigbosatt omsompersonen
Utbe-pensionen.betalainteoskäligtuppenbart utdigheterna attär

bosätt-ellergarantipensionövergångsvisutlandettilltalning av
därtill,prövningnågon rättskekunnaskallningstillägg omutan av

stödeller medAFL16 §5 kap.stödmedpensionsberättigadeden av
iändring1979:127till lagenövergångsbestämmelsema omav

vid bosätt-ålderspensioni formfolkpensionuppbärlagnämnda av
bosättningsbase-denskall ersättabelopputomlands. Dening som

ingå i denskallochpensionstillskottetochfolkpensionenrade som
detdärvid baserasskallberäkningsunderlagpensionsberättigades

på.grundatsfolkpensionenbosättningsårantal som
bosättningstilläggellergarantipensionövergångsvisUttag av

hel,kunnaskallårs ålder. Uttaget tre65föreskall kunna göras avse
pensionsberättigadförmån. Enfjärdedelsellerfjärdedels, halv en

övergångsvisfår docktilläggspensiontjänathar ta ut garan-som
del handenoch tillendastbosättningstilläggtipension eller somom

tid.tilläggspension förhoneller gör uttag sammaav

tillför-garantipensionssystemen ärmedsyftet attgrundläggandeDet
för-undergrundpension,vissSverigeibosattasäkra äldre enpersoner
tillanknytningrimlighaftharpensioneringende föreutsättning att en
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Sverige. Detta gäller såväl för garantipension för övergångsvissom ga-
rantipension. I avsnitt föreslår6 vi också för till övergångsvisrättatt
garantipension eller bosättningstillägg skall krävas den pensions-att
berättigade har viss anknytning till Sverige. Dagens grundtrygghet i
form folkpension och pensionstillskott betalas enligt huvudregelnav ut

Ävenendast till den bosatt i Sverige.är till SGA gällerrättensom en-
dast för pensionärer bosatta i Sverige.är En har börjatsom person som
uppbära folkpension enligt AFL kan få folkpensionen utbetald till ut-
landet, det skulle framstå oskäligt dra pensionen 5 kap.attom som
16 § AFL.

garantipensionI lagen föreskrivs också garantipension skallattom
endast till bosatta i Sverige.utges I denna lag stadgas vidarepersoner

utbetalning garantipension i särskiltatt ömmande fall kan ske tillav
bosatta utanförär EU/EES-ornrådet. föreslårVi dessapersoner som att

bestämmelser skall gälla föräven utbetalning övergångsvis garanti-av
pension och bosättningstillägg. En pensionsberättigad vid över-som
gången till övergångsvis garantipension med stöd reglerna i 5 kap.av
16 § AFL, uppbär folkpension bosättning utomlands börtrots utan ny
prövning fortsättningsvis få utbetalningen sin övergångsvisaav garan-
tipensionen eller sitt bosättningstillägg gjord till utlandet.

Enligt övergångsbestämmelsema till lagen 1979:127 ändring iom
lagen allmän försäkring har svensk medborgare, född årärom en som
1929 eller tidigare eller föddär den juli1 1979som senare men som
uppbar folkpension i ålders-,form förtids- eller efterlevandepension,av
under vissa förutsättningar vid bosättningrätt utomlands uppbäraatt en

dvs.oavkortad folkpension, med belopp skulle ha utgettssamma som
vid bosättning i Sverige. En förutsättning härför den pensionsbe-är att
rättigade varit mantalsskriven i Sverige årdet då han eller hon fyllde
62 år och de fem åren dessförinnan; dennärmast s.k. 57-62-årsregeln.
Denna övergångsregel gäller alltjämt med vissa justeringar inne-men
bärande regeln inte gäller barnpension och hustrutilläggatt efter ut-
gången år 1992. Vidare gäller bestämmelsen endastattav ärnumera
tillämplig för de också vid utgången år 1992 alltjämtpersoner som av
uppbar folkpension. Personer med stöd denna bestämmelsesom av
uppbär ålderspension utomlands vid omläggningenär minst 72 år
gamla, och någon nybeviljad ålderspension med stöd denna över-av
gångsbestämmelse kommer inte bli aktuell. För de pensionäreratt som
med stöd nämnda övergångsbestämmelse får sin folkpension utbe-av
tald till utlandet föreslår nämnda bestämmelse i dess lydelseatt före
den l januari 2001 fortfarande skall tillämpas vid bedörrmingen denav
pensionsberättigades till övergångsvisrätt garantipension eller bosätt-
ningstillägg vid bosättning utomlands.
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EEGförordningenföljergrund denPå exporträtt nravsomav
anställda,trygghetsocialför närtillämpning1408/71 systemenavom

inomflyttarfamiljemedlemmarderaselleregenföretagare gemen-
denemellertid över-kommerkonventionsförpliktelserochskapen av

garantipen-liksombosättningstilläggetochgarantipensionengångsvisa
bosattatillbetalas utan-utsträckning ävenisionen ut personerstoratt

avsnitt 14.Sverige seför
tillgodoräknadebaserasfolkpensiondagensdelDen somav

ochtilläggspension,i formår 2001ATP-år fr.o.mkommer att utges av
bosattpensionsberättigad ärtillutbetalaspension skalldenna somen

medborgarskap.utomlands oavsett
denfr.o.m.ålderspensioninkomstgrundad utkan tasEnligt LIP

garantipension gällerår.61 Förpensionsberättigade fyllermånad den
ålder.års65får först fr.o.m.pensiondenna uttasatt

begärakunnathartidigareeller uttag1937föddaPersoner av
Samtligaår.60fyllermånad dedenfrån medochfolkpension pen-

garantipensionenövergångsvisadenomfattassionsberättigade avsom
föreslårår gamla. Vi över-minst 63år 2001ikraftträdande attvidär ett

skall kunnabosättningstilläggeller utgesgarantipensiongångsvis
utbetalningdvs.vårt förslag,ikraftträdandetmedi sambandgenast av

årsmånaden.65ske föreskall kunna
endastgarantipensionfårålderspensionssystemetreformeradedetI

samtidigt. Ga-ålderspensioneninkomstgrundadeden uttastas ut om
då, iliksomålderspension kommerinkomstgrundadochrantipensionen

halvfjärdedels,dvs.partiellellerhelkunna tredag, uttasatt som -
pension. från inkomst-denpartielltOm görsfjärdedelseller uttagen -

medbetalasgarantipensionenskallålderspensionen utgrundade samma
övergångsvisförskall gällareglerföreslårandel. Vi uttagatt avsamma

garantipension.
föreslårgarantipensionförgällerfrån vadskillnadTill som

tilläggspensionnågontjänat ininte hardenemellertid ävenatt som
ellergarantipensionövergångsvispartielltskall ha rätt göra uttagatt av

pensionsberättigadefinns detomläggningenbosättningstillägg. Vid
möjlighetdenålderspension. Vipartiellredan uppbär attansersom

skallfolkpensionenpartiellt ävenfinns i dag begära uttagatt avsom
bosättningstillägg,ochgarantipensionövergångsvisvidfinnas uttag av

ellertilläggspensiontjänat inpensionsberättigade hardenoavsett om
bosättnings-garantipension ellerövergångsvisPartielltinte. uttag av

pensions-denefter detsåväl föreskall kunna sketillägg attsom
emellertidframgår avsnitt 8.5 kommerår.65 Somberättigade fyller av

intepartiellamed förtidafördelarnaskattemässigade nuvarande uttag
övergångsvis garanti-vid beräkningenfulltkompenseras utatt av

pension.



184 Utbetalning övergångsvis garantipension... SOU 1999:av 17

såvälI dagens pensionssystem i det reformerade ålderspen-som
sionssystemet kan hel eller delvis återkallelse folkpension och in-av
komstgrundad ålderspension ske endast gång sexmånaders-en per
period. Detta gäller för utbetalning tilläggspension och folkpensionav
enligt AFL fr.o.m. den 1 januari 1999 och avseende inkomstpension,
premiepension och tilläggspension enligt LIP fr.o.m. den januaril
2001. Någon begränsning för ökning ålderspensionsuttag finns inte.av

9.2 Ansökan och utbetalningom av

övergångsvis garantipension och
bosättningstillägg

Vårt förslag: Den vid utgången år 2000 ålderspen-uppbärsom av
sion skall ansökan övergångsvisutan garantipensionuttagom av
eller bosättningstillägg få utbetalning dessa förmåner gjord. Denav
pensionsberättigade skall skyldig till försäkringskassanattvara
lämna de uppgifter behövs för tillämpning lagen garanti-som av om
pension. Om den pensionsberättigade inte lämnar sådana uppgifter,
och det finns sannolika skäl för han eller hon har tillatt rätt över-
gångsvis garantipension skall övergångsvis garantipension ändå
kunna betalas med belopp bestämtsut iett provisoriskt be-ettsom
slut grundval de för försäkringskassan kända uppgifterna.av
Motsvarande skall gälla för utbetalning bosättningstillägg. Omav
försäkringskassanhar betalat övergångsvis garantipension ellerut
bosättningstillägg med stöd provisoriskt beslut, skall försäk-ettav
ringskassan utreda vilka pensionsinkomster den pensionsbe-som
rättigade får och skall ingå i beräkningsunderlaget. Densom pen-
sionsberättigade skall lämna uppgifter heder och samvete.

Övergångsvis garantipension eller bosättningstillägg till den som
vid omläggningen inte uppbär ålderspension, skall betalas efterut
ansökan. Utbetalning skall ske tidigast fr.o.m. månaden efter det att
ansökan kommit in till den allmänna försäkringskassan, dock tidi-

i januari 2001.gast
Om ansökan ålderspension inte gjorts månader föreom senast tre

den månad då pensionsberättigad fyller år,70 skall försäkrings-en
kassan utreda den pensionsberättigade vill senarelägga sittom pen-
sionsuttag ytterligare.

Försäkringskassans utredningsskyldighet beträffande den tillsom
någon del uppbär förtidspension eller särskild efterlevandepension
skall inträda redan ansökan ålderspension inte kommit inom om
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år. dessapensionsberättigade fyller 65 Imånad dåden densenast
för tid före detålderspension beviljasfall skall kunna även att an-

tid tillbakadock inte för längretill försäkringskassan,sökan kom
ansökningsmånaden.månader föreän tre

Övergångsvis enligtbosättningstillägg skallgarantipension och
månad då dendenmånadsvishuvudregeln betalas t.o.m.ut pen-

övergångsvis garantipensiontillsionsberättigade avlider eller rätten
pensionsbe-det fall denbosättningstillägg upphör. Föreller annars

få utbetaldpensionenoch inte harrättigade flyttar utomlands rätt att
bosättnings-ellerövergångsvisa garantipensionenskall dendär,

utflyttningsmånaden. Utbetalningoch medtillägget betalas tillut
pensionsberättigade.till denske endastskall enligt huvudregeln

Övergångsvis bosättningstillägg skallgarantipension eller även,
förbetalassamtycke, kunnapensionsberättigadesden utoavsett

såväl utbetalningar igällamånadsvis. skallDettaandra perioder än
boende.till utomlandsSverige som

övergångsvisa garantipensio-denomfattasflestaDe avpersoner som
bak-ålderspension. dennaomläggningen redan Motuppbär vidnen

förslår vid ikraftträdandet reglernadengrund vi över-att omavsom
ålders-uppbäroch bosättningstillägg redangångsvis garantipension

övergångsvis garanti-ansökabehövapension inte skall uttag avom
bosättningstillägg.pension eller

övergångsvisa garantipensioneninteemellertid deninnebärDetta att
pensionsberättigadekan tillalltid betalas deneller bosättningstillägget ut

framgår avsnitt beräknas denaktiv. Som 7själv över-denne ärutan att av
folkpension inklusivegrundval dengångsvisa garantipensionen av

tilläggspensionen, övergångsvis utgivna änkepen-denpensionstillskottet,
utländsk pensionvisssionen, tjänstepensionen, yrkesskadelivräntan samt

vid omläggningen. Dessatill den pensionsberättigadeutges upp-som
saknasvissa fallgifter försäkringskassan kännedom Ihar normalt om.

den tjänste-eller storlekenemellertid uppgifter förekomsten avom
försäkringskassanpensionsberättigade uppbär. Förpension den attsom

fastställa övergångs-pensionsberättigadesskall kunna denstorleken
bosättningstillägget krävsvisa garantipension förekommande falloch i

således någonfrån pensionsberättigade, varför heltuppgifter den automa-
tisk utbetalning inte kan ske.

föreslår omlägg-Vi därför pensionsberättigade i samband meddenatt
sådananingen skall till försäkringskassan lämnaskyldig attvara upp-

gifter betydelse för tillämpningen bestämmelsernaär över-som av omav
gångsvis garantipension bosättningstillägg. Motsvarande uppgifts-och
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skyldighet finns redan i dagens och regleras i 20 kap. 8 § AFL.system
Uppgifterna skall lämnas heder och samvete.

Även den pensionsberättigade inte sådanakommer medom upp-
gifter försäkringskassan övergångsvisbehöver bör garantipensionsom
eller bosättningstillägg ändå kunna fåttDessa har redanutges. personer
sin ålderspension beviljad och denna bör inte innehållas. Vi föreslår att
försäkringskassan i dessa situationer skall kunna fatta provisoriskt be-ett
slut till och övergångsvisastorleken den garantipensionenrättenom av
eller bosättningstillägget de för kassan tillgängliga uppgifterna.av

avsnitt föreslår ocksåI 12 försäkringskassan, liksom i dag, skallatt
ha möjlighet begära uppgifter den pensionsberättigadesatt om pen-
sionsinkomster från statliga- och kommunala myndigheter och från
andra, pensionärens tidigare arbetsgivare och tjänstepensionsutbe-t.ex.
talanden. Med hjälp dessa uppgifter och de uppgifter RFV kan erhållaav
från RSV samarbete dem emellan, kan försäkringskassanettgenom
också söka mycket den information den pensionsberättigadesav om
pensionsinkomster behövs för övergångsvisfastställa garantipen-attsom
sion eller bosättningstillägg.

I princip innebär vårt förslag möjlighet till provisoriska beslut vidom
omläggningen grundskyddet den pensionsberättigade, efter för-att attav
säkringskassan innehållit preliminär skatt, kommer utbetalt till sigatt

belopp ungefärligen den nettopension han ellerett motsvararsom som
hon uppbar vid utgången år 2000.av

Så de uppgifter behövs kommit in till försäkringskassansnart som
skall slutligt beslut övergångsvisaden garantipensionen eller bo-ett om

fastställassättningstillägget för den pensionsberättigade. vissa falll kan
de uppgifter försäkringskassan har baserat sitt provisoriska beslutsom

inaktuella eller helt ha saknats. innebär övergångsvisaDetta denattvara
garantipensionen eller bosättningstillägget betalats med stödutsom av
det provisoriskt fattade beslutet såvälkan ha varit för låg.hög för Isom
dessa fall kan, framgår nedan, den pensionsberättigade grundsom av
underlåten uppgiftsskyldighet återbetalningsskyldigbli för för mycket ut-
betald pension. Han eller hon kan också bli berättigad till retroaktiv ut-
betalning för lite utbetald övergångsvis garantipension eller bosätt-av
ningstillägg. Senast i samband med utbetalning denna provisoriskt be-av
räknade pension bör försäkringskassan därför meddela den pensions-
berättigade hans eller hennes rättigheter och skyldigheter i dettaom av-
seende. Försäkringskassan bör meddela den pensionsberättigadeäven
vilka pensionsinkomster det provisoriska beslutet fattats. Fördelensom
med möjligheten kunna fatta provisoriska beslut, försäkrings-att är att
kassan måsteaktivt söka uppgifter för kunna fatta slutligt beslutatt ett

den pensionsberättigades övergångsvisa garantipension eller bosätt-om
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föreslår försäkringskassan iningstillägg. redovisas nedanSom att
viss utredningsskyldighet.dessa situationer skall ha en

utred-beslut och försäkringskassansBestämmelser provisoriskaom
grundskyddövergången tillningsskyldighet vidnär ett nyttpersonen

övergångsbestämmelsema tillålderspension har tagits iredan uppbär
garantipension.vårt till ändring i lagenförslag lag omom

pension ansöka dettaden önskarEnligt reglerna i AFL skall omsom
föddpensionsberättigadOmhos allmän försäkringskassa. ärsomen

fr.o.m. denålderspension skall dennaföre år har ansökt1938 utgesom
år eller vid förtidapensionsberättigade fyller 65månad varunder den

år,fyller 60månad pensionsberättigadetidigast den varunder denuttag
få pensionmöjlighetenansökan. tidigarei Deninget attannat angesom

sedan januari 1999.pensionsansökan borttagen den 1för tid före är
försäkringskassanår eller tidigare kanfödda 1937För utanpersoner

beslutafrån efter avisering häromden pensionsberättigadeansökan om
år. förut-månad eller hon fyller 65 Enålderspension fr.o.m. den hanhel

tillgodoräknats minstpensionsberättigade harsättning härför denär att
pensionsberättigade inteår denmed pensionspoäng för ATP, och30 att

den pensionsbe-folkpension skallbegär Oavkortad ävenannat. utges om
år.i Sverige under minst 40rättigade tillgodoräknats bosättningstid

tillgång uppgifteralltid till deförsäkringskassan inteEmellertid har som
pensionsberättigad har uppfyllt dettabehövs för kunna bedömaatt om en

situationer.utbetalning krävs i dessabosättningskrav, varför ansökan för
garantipension kommerSåväl ålderspensioninkomstgrundad attsom

ansökan.utbetalas först efter
efterlevandepension grundadförtidspension och hel särskildHel

fråni ansökan denårs bosättning enligt reglerna AFL40 avlöses utan
år.då fyller 65ålderspension hon eller hanpensionsberättigade av

garantipension.överförts till lagenutbetalningsfegel har inteDenna om
bosättnings-övergångsvisa garantipensionen ellerheller denInte

från pensionsberättigade.uppgifter dentillägget kan fastställas utan
då pensionsberättigade uppbärgäller i de situationer denDetta även

bl.a. de beloppförtids- eller efterlevandepension. berorDetta att som
och pensionstill-bosättningsbaserade folkpensionenskall denersätta

ingå pensionsberättigades beräkningsunderlagskottet och skall i densom
bosättningsår pensionsberättigaderelaterade många den kantill hurär

försäkringskassan uppgift vilkatillgodoräknas. Vidare behöver om
såsom tjänstepension, denpensionsinkomster, utländsk pension och som

övergångsvisUtbetalningpensionsberättigade har till.rätt garan-av
tipension och bosättningstillägg till vid omläggningen intedem som upp-

ålderspension således uppgifter från pensionsberättigade.bär kräver den
Vi föreslår övergångsvis garantipension i förekom-därför ochävenatt
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mande fall bosättningstillägg i dessa situationer skall först efterutges an-
sökan.

Ansökan övergångsvis garantipension och bosättningstilläggom
skall följer lagen garantipensionsätt hos den för-görassom av om
säkringskassa där den pensionsberättigade inskriven. Ansöknings-är
handlingarna den pensionsberättigade också harnär till tilläggspen-rätt
sion bör övergångsvisför garantipension och ivara gemensamma -

Ökningförekommande fall bosättningstillägg och tilläggspension. och-
minskning övergångsvis garantipension eller bosättningstilläggav
kommer tidigare anförts normalt ansluta till motsvarandeatt uttagsom

tilläggspension. Samma regler ansökan och anmälan gällerav om som
vid ökning och minskning tilläggspension bör därför gälla för över-av
gångsvis garantipension och bosättningstillägg.

såvälFör inkomstgrundad ålderspension för garantipension gällersom
huvudregel skall pension betalas årsfr.o.m. ålder,70att ut senastsom

den försäkrade då inskriven hos försäkringskassaär och inte begärom
Utbetalning pension skall emellertid alltidannat. nänmtsav som nyss

grundas ansökan från den pensionsberättigade. Någon formen av re-
gel måste dock finnas för förhindra den pensionsberättigade påatt att
grund bristande kunskap eller gårorsak miste sinaav av annan om pen-
sionsrättigheter. I de fall pensionsberättigad inskriven hosären som
försäkringskassan månader före den månad då han eller hon fyllertre

år70 inte har ansökt inkomstgrundad pension elleruttagom av garan-
tipension, skall försäkringskassan alltid utreda den pensionsberät-om
tigade vill senarelägga sitt pensionsuttag ytterligare eller inte. Vi före-

skallslår regler gälla för övergångsvis garantipensionatt ochsamma
bosättningstillägg. Omfattningen försäkringskassans utrednings-av
skyldighet redovisas i proposition 1997/982151 avsnitt 25.1.

Också i situationer den pensionsberättigade vidnär omläggningen
underlåtit sin uppgiftsskyldighet,göra bör försäkringskassan medatt
stöd närrmda utredningsskyldighet undersöka orsakennärmare här-av
till och utreda vilkanärmare pensionsinkomster den pensionsberät-
tigade uppbär. Härigenom kan försäkringskassan få uppgifter för att
fatta slutligt beslut årligaden övergångsvisa garantipensionen.ett om
Den pensionsberättigade fåkan den pension han eller hon rätte-som
ligen skall ha och riskerar härigenom inte i vissa fall betungandeen
återbetalningsskyldighet.

När den pensionsberättigade någontill del uppbär förtids- eller
efterlevandepension gäller för garantipension såvittsärregelen avser
försäkringskassans utredningsskyldighet i fråga den pensionsberät-om
tigade vill senarelägga sitt pensionsuttag eller inte. Förtidspension och
efterlevandepension längst den månad föregår denutges t.o.m. som
månad då den pensionsberättigade fyller 65 år och avlöses då normalt
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utred-härtill skall försäkringskassansålderspension. Med hänsynav
förtids- eller efterlevandepensionningsskyldighet för den uppbärsom

ålderspension inte kommitinträda redan haransökan senastom om
år. ålders-månad då fyller 65 Eftersomden pensionsberättigadeden

för tid före det ansökan kom-pension enligt huvudregeln inte attutges
innebära dentill försäkringskassan, kan det kommamit in att att pen-

måna-erhåller någon antalsionsberättigade pension alls underinte ett
ytterligarei garantipensionder. undvika detta finns lagenFör att enom

beviljasinnebärande garantipension i dessa fall skall kunnasärregel att
dockföre ansökan kom in till försäkringskassan,för tid detäven att

ansökningsmånaden.månadertillbaka föreinte för längre tid än tre
från pension betalassåledes huvudregelnDetta undantagutgör utattett

månad då kom in. Vimånaden efter den ansökantidigast fr.o.m.
utbetalningföreslår skall gälla förmotsvarande undantag ävenatt av

övergångsvis och bosättningstillägg.garantipension av
får folkpensionförsäkringskassan betalaEnligt nuvarande regler ut

statligtfrån pensionsberättigade,direkt ansökan denutan ettomen
begär det efter ansökan tilleller kommunalt personalpensionsorgan

Sådanfrån pensionsberättigade. ansökan sker ipersonalorganet den
förtida ålderspension eller efter-praktiken i princip endast vid uttag av

pension och statlig eller kom-levandepension. Utbetalning allmänav
då utbetalningstransaktion.avtalspension skermunal genom samma

pensionssystemet gällde dettaikraftträdandet det reformeradeFöre av
tilläggspension. emellertid inteNågon motsvarande regel harföräven

så långt åstad-förts i efter möjligtin LIP. Eftersom strävat att somman
fårkomma enhetliga för pension inte heller garantipen-regler uttag av

frånsion betalas direkt ansökan till försäkringskassan denut utan en
pensionsberättigade personligen.

övergångsvisaEftersom flesta omfattas dende dem av ga-av som
ålderspensionrantipensionen redan ansökt kan det rimligt attom synas

till AFL motsvarande bestämmelse skall gälla för utbetalningen av
övergångsvis förekommande fall bosättnings-garantipension och i

något år.tillägg. Bestämmelsen skulle bara tillämpas under enstaka
ocksåDessa personalpensionsorgan har oftast uppgifter denom

pensionsberättigades tjänstepensioneventuella kan komma attsom
påverka övergångsvisa såstorleken den garantipensionen. För attav
långt åstadkommamöjligt enhetliga regler för pensions-detsom nya

och just för regeln skulle komma tillämpas undersystemet att att
mycket begränsad tid, föreslår övergångsvisemellertid inte helleratt
garantipension eller bosättningstillägg skall kunna betalas änut annat

ansökan den pensionsberättigade personligen till försäkrings-av
kassan. Det kan i detta sammanhang bruttosamordnadnoteras att en
tjänstepension samordnas med allmännaden pension densom pen-
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sionsberättigade skulle 65-årsuttag,haft till vidrätt även uttagom av
denna pension inte vid denna tidpunkt.görssenare

Enligt lagen garantipension betalas enligt huvudregeln garanti-om
pension månadsvisa utbetalningar. inte före-Om ärut annatgenom

månad dåskrivet pensionen den pensionsberättigadedenutges t.o.m.
Någotavlider eller till pension upphör. skäl harätten sätt attannat

annorlunda övergångsvis garantipensionregler för utbetalning ochav
bosättningstillägg föreligger inte. I likhet med vad gäller försom ga-
rantipension ocksåskall för det fall den pensionsberättigade flyttar

övergångsvisutomlands garantipension bosättningstilläggeller betalas
utflyttningsmånaden,till såvidaoch med pensionen inte skall betalasut

utomlands.ut
Såväl enligt LIP och lagen garantipension enligt AFL gällerom som

dock vid utbetalning pensioner uppgår högst till 2 400 kratt av som per
år tvåskall utbetalning gångerpensionen ske i efterskott ellerav en per

Ävenår. frånDetta gäller samtycke den pensionsberättigade. ioavsett
ålderspension frånandra situationer kan efter samtycke den pensions-

berättigade månatligen. föreslårbetalas Visätt änut annat att mot-
svarande bestämmelse övergångsvisskall gälla för utbetalning av ga-

Ävenrantipension och bosättningstillägg. bosättningstillägget iom
vissa uppgåfall kommer till relativt litet belopp, kommer detatt ett sett
i månad.regel varje bosättningstilläggetDet beror kom-att utges att

i samband med den pensionsberättigades tilläggspen-att utges attmer
sion betalas ut.

möjlighetDen finns enligt 16 kap. betala12 § AFL att utsom pen-
pensionsberättigadesion till den själv grund denneän attannan av

stånd själv någonhand sin pension har inte motsvarighetär att taur om
i det reformerade ålderspensionssystemet.

Någon motsvarighet till den i dag gällande utbetalningsregeln bör
inte heller införas i lagen garantipension för tillämpas endast vidattom

övergångsvisutbetalning föreslårgarantipension. Vi dock de vidattav
omläggningen ålderspensionredan fattade besluten utbetalningom av
till fortsättningsvis skall gälla för utbetalningäven över-annan av
gångsvis garantipension och bosättningstillägg. föreslår ocksåVi att
motsvarande regel skall gälla för ålderspensionutbetalning enligtav
LIP, beslut härom fattats enligt ingången årAFL förenär 2001.av
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Åtgärder felaktiggrund9.3 av

ändrad pensionsrättutbetalning och

övergångs-återbetalaskyldigVårt skallförslag: En attperson vara
eller honbosättningstillägg, hanellervis garantipension genomom

uppgifts-fullgörainteelleroriktiga uppgifterlämna attatt engenom
betalats fel-pensionförorsakatanmälningsskyldighet hareller utatt

återbe-skall vidarebelopp. Enmed för högtaktigt eller varaperson
felaktigt ellerbetalatsfallpension italningsskyldig, utannatom

Beslutdetta.borde ha insetteller honför belopp och hanmed högt
Försäk-försäkringskassan.fattasåterbetalningsskyldighet avom

helt elleranledning kunnasärskilddet finnsringskassan skall om
återbetalning.sådankravdelvis efterge ett

taxering retroaktivtändradtill följdpensionsberättigadOm aven
denpåverkar storlekentilläggspension och dettaerhåller höjd av
hanbosättningstilläggeller detövergångsvisa garantipension somav

skyldigpensionsberättigadeerhållit, skall denhon hareller attvara
ellerövergångsvis garantipensionuppburenåterbetala för mycket

retroaktivtavräkningfårbosättningstillägg. Detta göras genom
tilläggspension.utbetald

Övergångsvis skall beviljasoch bosättningstillägggarantipension
fått sinretroaktivtpensionsberättigadför förfluten tid för somen

pensionsberät-skall gälla dentilläggspension sänkt. Detsamma om
fullgjorthan eller hon intepå grundomläggningentigade vid attav

fått övergångsvis garantipension ellerlågföruppgiftsskyldighetsin
lågt bosättningstillägg.för

övergångs-tidpensionsberättigad, fördet fallFör samma somen
mån fått sin för-väsentligretroaktivt, igarantipension beviljatsvis
socialtjänstlagenbistånd enligtsörjning ekonomisktgenom

motsvarandeskall den tillåterbetalning,1980:620 villkorutan om
eller bo-garantipensionenövergångsvisaretroaktivt beviljadedel

få socialnämnden.tillsättningstillägget betalas ut

återbetalningsskyldighet förkap 4 § finns regler ersätt-I 20 AFL om
lämnat oriktiganågon haning uppburit obehöri att upp-genomsom gen

andrasåväl utbetald pensiongifter e.d. regler sikteDessa tar er-som
återbetal-reglernainom Innebördensättningar för AFL. är attavramen

två fall. det förstaföreligger i Iningsskyldighet för uppburen ersättning
underlåtenhetnågon ellerkrävs oriktiga uppgifter attatt genomgenom

anmälnings-åvilande uppgifts- ellerfullgöra henne eller honom
ersättning har obe-skyldighet eller förorsakatsätt utgettsattannat
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hörigen eller med för högt belopp. I det andra fallet krävs någonatt
eljest obehörigen eller med för högt belopp har uppburit ersättning,
vilket han eller hon skäligen bort inse. det förstaI fallet krävs således
inte vederbörande varit medveten felaktigheten. I det andra falletatt om

han eller hon skyddad bådaär god fallenI följden åter-ärtro.av
betalningsskyldighet vad utbetalats för mycket, inte i sär-av som om
skilt fall anledning föreligger helt eller delvis efterge återbetalnings-att
skyldigheten. I samtliga redovisade fall krävs försäkringskassanattnu
meddelat beslut återbetalning.om

återbetalningsskyldighetReglerna i kap.20 4 har§ AFL utökatsom
med bestämmelser återbetalning vid underlåten eller bristfällig be-om
talning tilläggspensionsavgifter.av

Motsvarande bestämmelser gäller också för inkomstgrundad ålders-
pension och garantipension. Dessa bestämmelser finns i huvudsak reg-
lerade i LIP gäller för garantipension det i lagenäven attmen genom

garantipension hänvisas till dem. Dessa bestämmelserna bör ävenom
gälla för övergångsvis garantipension och bosättningstillägg.

En pensionsberättigad vid omläggningen inte fullgör sinsom upp-
giftsskyldighet återbetalningsskyldigkan bli för för mycket eller fel-
aktigt uppburen övergångsvis garantipension. frånvaronOm erfor-av
derliga uppgifter för fastställande den övergångsvisa garantipensio-av

i stället medfört övergångsvis garantipension med förattnen utgetts ett
lågt belopp eller inte föreslåralls, för lite övergångsvisutbetaldatt
garantipension betalas retroaktivt till den pensionsberättigade. Mot-ut
svarande skall gälla i de fall bosättningstillägg med förutgetts ettsom

Även andralågt belopp. i dåsituationer försäkringskassan betalat ut
övergångsvis garantipension eller bosättningstillägg efter proviso-ett
riskt beslut skall, efter slutligt beslut, för erhållenlite pension utges
retroaktivt.

I lagen garantipension finns bestämmelser med innebördävenom
ändrad taxering medför den pensionsberättigadeatt, för för-attom en

fluten tid erhåller högre inkomstgrundad ålderspension, återbetal-en
ningsskyldighet för den för tid för mycket utgivna garantipen-samma

Återbetalningsskyldighetsionen skall föreligga. för mycket erhållenav
inkomstgrundad ålderspension kan i princip endast dåske i fall den
pensionsberättigade lämnat oriktiga uppgifter underlåtiteller full-att

sin uppgiftsskyldighet.göra En retroaktiv sänkning den inkomst-av
grundade pensionen medför återbetalningsskyldighet försom av
mycket erhållen sådan pension skall leda till beslut retroaktivett ut-om
betalning för lite erhållen garantipension.av

Vi föreslår reglerna i lagen garantipension ändringatt be-om om av
slut garantipension vid ändrad taxering skall gälla föräven över-om

Ävengångsvis garantipension och bosättningstillägg. i denna situation
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framgår avsnitt 9.2pensionsberättigadeskall den sätt av varasom
förde uppgifter behövsskyldig till försäkringskassan lämna attatt som

övergångsvisa garantipensionen till korrekt belopp.fastställa den ett
övergångsvistidpensionsberättigade underOm den somsamma

i väsentligbosättningstillägg beviljats retroaktivtgarantipension eller
ekonomiskt bistånd enligt social-mån fått sin försörjning genom

återbetalning, skallvillkortjänstlagen 1980:620 utan sammaom
övergångsvisretroaktivt beviljadgäller garantipensionförsätt ga-som

få betalas till socialnämnden.rantipension eller bosättningstillägg ut
åt-reglernade föreslagnaSom nämnts stämmer omnuovan av oss

medövergångsvis garantipensionfelaktigt utbetaldgärder vid överens
ålderspension ochinkomstgrundadbestämmelser gäller förde ga-som

därför till förar-information hänvisarrantipension. ytterligareFör
garantipension, propositionemalagenbetena till LIP och om

1997/98:151 och 1997/98:152.
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medSamordning10

arbetsskadelivränta

arbetskadeliv-delfastställande hurVårt Vidförslag: stor av enav
arbetsskadeförsäkring1976:380lagenenligt kap. 4 §4ränta om

skallpersonskadeskyddstatligt1977:265lagenoch 10 § somom
år, skall samord-65pensionsberättigade fylltdet denefter attutges

pensionsberättigadedenålderspensionmed denningen ske som
gällt.härom i AFLbestämmelsernahaft tillskulle rätt om

inverkaålderspension kan rättenförhållandetDet taratt utpersonen
fall innebärvissaskilda slag. Isocialförsäkringsersättningartill av

dåbegränsasupphör ellerersättning heltvisstillreglerna rättenatt en
pensioneringenår. andra fall kan65 Ipensionsberättigade fyllerden

samordningsärskilda regler förersättningpåverka tillrätten attgenom
liv-tillvissa fallgäller i rättenförrnånema blir tillämpliga. Dettaav

ochLAFarbetsskadeförsäkring1976:380enligt lagenränta en-om
personskadeskydd LSP.statligt1977:265ligt lagen om

dåmånad dentill denlängstenligt LAF och LSPLivränta utges
arbetsskadeliv-kanår. vissa65 Tillpensionsberättigade fyller personer

fylltpensionsberättigade hardet denefterdock ävenränta attutges
grundtidigare gällerår eller över-födda 1937år.65 För avpersoner

fulltreglertill LAF dessagångsbestämmelsema ut.
för tidlivräntainnebär%-regeln,sk. 65Garantiregeln, den utgesatt

år eller henneshanspensionsberättigade fyllt 65denefter det att om
uppgår tillintetilläggspensioneringenfrånålderspension folk- och

då med beloppbetalasLivräntanbruttobelopp.65 livräntans% ut ettav
livrän-65 %ålderspensionen ochmellanskillnadenmotsvarar avsom

ålderspension inne-uppskjutetFörtida ellerbruttobelopp. uttagtans av
motsvarande skillnadenmed beloppbetalasbär livräntan ut ettatt

betalatsskulle haålderspensionlivräntan och denmellan ut omsom
års ålder.65fr.o.m.ålderspension hade tagitshel ut

sambandavskaffades iår ellerfödda 1938För senarepersoner som
denna be-ålderspensionssystemetreformeradeinförandet detmed av

stämmelse.
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Arbetsskadelivräntan skall vid tillämpning 65 %-regeln samord-av
med den ålderspension den pensionsberättigade berättigadärnas som

Äventill enligt bestämmelserna i AFL. tilläggspension enligt LIPom
alltjämt kommer så kommer folkpension och pensionstillskottatt utges,

vårtmed förslag inte utgångenefter år 2000. Att samordnaatt utges av
arbetsskadelivräntan med den övergångsvisa garantipensionen skulle ge

för den pensionsberättigade resultat eftersom dennaett sämre pension
kommer med högre bruttobelopp. Vi föreslår därför vidatt utges ett att
tillämpning 65 %-regeln skall arbetsskadelivräntan samordnas medav

ålderspensionden den pensionsberättigade skulle haft tillrättsom om
reglerna i AFL alltjämt hade gällt. Dessa belopp ingår i den enskildes
beräkningsunderlag i form tilläggspension, inklusive den ATP-av
baserade folkpensionen, och i form bosättningsbaserad folkpensionav
och pensionstillskott. bådaDessa sistnämnda belopp skall därför
beräknas bestämmelserna i AFL fastställande och be-som om om
räkning härav alltjämt gällde se avsnitt 7.av

Ersättning på grund LAF och LSP samordnas inte medutgessom av
pensionsförrnånema vid ålderspension.sätt än Efter-annat uttag av

arbetsskadelivräntan enligt huvudregeln inte påverkar SGA skallsom
garantibeloppet inte ingå i beräkningsunderlaget. övergångsvisaDen
garantipensionen påverkas därför inte förekomsten arbetsskade-av av
livränta.

Arbetsskadelivränta till förtidspensionärer.även När för-utges en
tidspensionär uppbär arbetsskadelivräntaäven livräntan vid fast-anses
ställandet SGA pension och påverkar såledesutgöra den enskildesav
nettopension. Detta gäller i de situationeräven den pensionsberät-när
tigade till viss del uppbär ålderspension.även Härigenom kan den
övergångsvisa garantipensionen påverkas arbetsskadelivräntan. Viav
har emellertid detta fråga främst förtidspensio-äransett att rören som
neringen. Därför lämnar inget förslag i denna del överlämnarutan
hur denna fråga skall lösas till den fortsatta beredningen förtidspen-av
sioneringen inom Socialdepartementet.
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kriminalvårdsanstaltVistelse11

m.m.

reduce-garantipension i de delarVårt Lagenförslag: som avserom
kriminalvårdsanstalt och föripensionsförmåner för intagnaring av

för detill gällahäktade ärär att sompersoneranpassaspersoner som
skall i dettaBosättningstilläggetår eller tidigare.födda 1937

övergångsvisa garanti-denbeaktassammanhang sätt somsamma
pensionen.

gäller ikriminalvårdsanstalt häktadeochintagna iFör ärpersoner som
pensionsberättigades folkpension ochavdrag dendag görsatt pen-

pensionsförmånerreduktionregler försionstillskott. finnsDet även av
vård-kommunfinansieradekommunala ellervistasför personer som

social-familjehem inomså vård boende ellerhem för ellerformer som
frångåttvårdformer dockhartjänsten. Huvuddelen dessa systemetav

vårdtagaren vissstället debiteraspensionsreduktion. lmed ersätt-en
ålderspensionen fortfarande för dening dag. Avdrag görs perso-per

angåendevårdhem i lagen 1967:940bor om-som avsesner som
vårdhemdessasjuka. Emellertid skallvissa psykiskt varasorger om

år kanFrån och med 2000december 1999.avvecklade den 31senast
pensionsberättigadefallsåledes pensionsreduktion ske endast i de den

kriminalvårdsanstalt eller häktad.intagen i ärär
fårreduceringsbestämmelsema alltid be-Den berörsperson som av

ensamstå-hålla folkpensionen förbelopp motsvarande 30 %ett enav
Årålderspensionär sitt pensionstillskott. 1999ende jämte 30 % ärav

förbehållsbeloppet månad. Riksförsäk-378 kr Vidare gäller1 attper
får till lägstringsverket ned nämnda beloppet 1378 krdetsätta
år, tillstånd500kr den pensionsberättigade grund sittavper om

uppenbarligen kan tillgodogöra sig hela angivna beloppet. Iinte det
sådanpraktiken förekommer inte nedsättning.

Pensionen för intagen skall reduceras denäven närperson pen-en
sionsberättigade vistas utanför anstalten lovligt vid permission,t.ex.

vistelsen begränsad till dagar vistelsenhögst 30är när ärsamtom
olovlig. Permissioner med stödöverstiger 30 dagar kan medgessom av
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reglerna inom för nuvarande regelverk. I praktiken förekommerramen
dock inte så långa permissioner inom kriminalvården.

indragnaDet beloppet skall till den driver anstalten ellerutges som
till kommun eller landsting vården.betalar Försäkringskassan fårsom
dock medge anhörig för sitt uppehällenära beroende denärsom av
pensionär häktad intagen kriminalvårdsanstalteller iär heltattsom
eller delvis uppbära den hållitspension inne.som

ålderspensionenFör skall kunna reduceras eller uppbärasatt av
någon krävs den pensionsberättigade vistas anstalt ellerattannan

institution under kalendermånad,hel fråndvs. den första tillannan en
den sista dagen i kalendennånad.en

Också i det reformerade ålderspensionssystemet finns bestämmelser
reduktion ålderspensionen intagnaför i kriminalvårdsanstalt ochom av

häktade. Det nämnda kravet kalendermånads sammanhängandeen
anstaltsvistelse har därvid såmodifierats pensionen reduce-sätt att

efter 30 dagars sammanhängande frihetsberövande.ras
Som tidigare kommer årefter 1999 inte finnas behovnämnts att av

några bestämmelser pensionsreduktion för de vistasom personer som
kommunala eller kommunñnansierade vårdformer. Följaktligen har

sådana bestämmelser slopats vad gäller det reformerade systemet.
Endast garantipensionen reduceras i det reformerade Densystemet.

pensionsberättigade får behållaalltid hela den inkomstrelaterade
ålderspensionen. Detta innebär den någoninte haratt person som ga-
rantipension också under anstaltsvistelsen kan lyfta ålders-oavkortad
pension. Idag gäller folkpensionen reduceras för samtliga.att

gällandeI likhet med de i dag bestämmelserna har den pensionsbe-
rättigade i det reformerade alltid bibehålla ålderspen-rättsystemet att
sionen till belopp motsvarande 4,5 % prisbasbeloppet månad.ett av per
I detta förbehållsbelopp skall förutom garantipensionen också den in-
komstgrundade ålderspensionen medräknas. Om inkomstgrundadeden
ålderspensionen överstiger förbehållsbeloppet reduceras garantipensio-

till O kr.nen
Förbehållsbeloppet l 638 kr månad år 1999. Eftermotsvarar attper

skatten avdragen dettaär 1 312 kr kommunalskattesatsenär ärom
34 %. Detta sänkningär med 66 kr månad jämfört med vaden per en
ålderspensionär med enbart folkpension och pensionstillskott får be-
hålla sin pension det nuvarande systemet.av

Det kan regeringennämnas i förarbetena till de ifrågavarande be-att
stämmelsema har aviserat allmän hur institutionsvistelseöversynen av
bör påverka socialförsäkringsförmåner. I samband med översynen
kommer bestämmelserna pensionsreduktion ånyo att tasom upp.

Vi åldern inte har någon avgörande betydelseatt för denanser pen-
sionsberättigades behov kunna disponera medel under fängelse-attav
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förbehållsbe-ochreduceringsreglerföreslårDärförvistelse. samma
in-tidigare ochår ellerfödda 1937 ärför delopp är sompersoner som

för degällerkriminalvårdsanstalt häktadei eller ärtagna pen-somen
årfödda efter 1937.sionärer ärsom

Ålderspensionärer inte hartilläggspensionhög rätttill följd avsom
till bosätt-berättigadei dagövergångsvis garantipension kantill vara

bosättnings-föreslagitharfolkpension. avsnitt 7ningsbaserad I att
in-inteBosättningstilläggetpensionärer.till dessa ärtillägg utges en

bosätt-Vi därförsåsom tilläggspensionen.tjänad rättighet attanser
denbeaktasbörningstillägget detta sammanhang sätti somsamma

såvälsåledes denVårt förslagövergångsvisa garantipensionen. är att
skall reduce-bosättningstilläggetövergångsvisa garantipensionen som

frihetsberövandet.samband mediras
så inkomstrelateradpensionärer med högVårt förslag innebär att

garantipensionövergångsvisberättigade tillålderspension de inte äratt
anstalt vidde vistasfår sin pensionsinkomsthöjning om-omen av

förHöjningen blir mindreövergångsvis garantipension.läggningen till
också bosättnings-tilläggspension harförutomde pensionärer som

tilläggspension.enbart Enjämfört pensionärer medtillägg med annan
övergångsvis garantipen-tillkonsekvens de har rättär att personer som

får pensionsinkomstlägrereduceringension och fullt berörsut avsom
denjämfört med den inkomstskatten avdragenefter äratt pen-som

bestämmelser-till enligt de nuvarandesionsberättigade skulle haft rätt
vid den aviseradekonsekvenser börVi dessa övervägasattanserna.

socialförsäkringsförmåner i samband med institutions-översynen av
vistelse.
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12 Processregler

12. 1 Inledning

1997/98:151 utformade efterDe processuella reglerna i LIP Prop. är
årsförslagen i 1997:66 och i vissa delar efter de förslag 1997Ds som

premiereservutredning i sitt betänkande lag premie-lämnade En om
förfarandet beslut enligtpension SOU 1997:131. Det processuella av

således hittills-LIP följer i omfattning de regler gäller i detstor som
ålderspensionssystemet.varande förändringar har emellertid fun-Vissa

nits nödvändiga. Vidare har de reglerna vad tidigareersattnya som
gällde enligt lagen1959:551 pensionsgrundandeberäkningom av
inkomst enligt lagen 1962:381 allmän försäkring LBP. Dennaom

ocksålag har utgången årvid 1998 upphört gälla. Förattav personer
årfödda såvitt1937 eller tidigare kommer dock gäller beräkningen av

pensionsgrundande inkomst vissa bestämmelser i LBP grund av
Övergångsbestämmelser tillämpas.att

såvälFörslagen i 1997:66 skulle gälla för inkomstgrundadDs
ålderspension bådaför garantipension. Avsikten deatt syste-som var

såskulle kopplas processuella såregler,sätt attmen samman samma
långt möjligt, såväl ålders-skulle gälla för den inkomstgrundadesom
pensionen för garantipensionen. ocksåDenna avsikt har följts,som
varför de processuella bestämmelserna i lagen garantipension iom
huvudsak de enligt Lagtekniskt harLIP. detta skettär samma som ge-

hänvisningar i lagen garantipension till LIP.nom om
Även de processuella reglerna såvitt övergångsvis garantipen-avser

sion och bosättningstillägg bör med de processuellastämma överens
reglerna gäller i det reformerade ålderspensionssystemet. Somsom
framgår avsnitt och också5 i förarbetena till lagenav som anges om
garantipension, Prop. 1997/98:152 föreslår lagenattm.m. om ga-
rantipension innehållerskall bestämmelserna övergångs-även denom
visa garantipensionen och bosättningstillägget. Härigenom det änsynes

erforderligt processuella bådasamma regler gäller för garanti-attmer
pensionssystemen. Vi föreslår därför reglerna ändring,att om om-
prövning, överklagande, preskription gäller för garantipen-m.m. som
sion också skall övergångsvisagälla för den garantipensionen och bo-
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sättningstillägget. någraVi har inte funnit skäl till lagtekniskt lösaatt
frågadetta gjorts i garantipension, dvs.sätt änannat som om genom

hänvisning i garantipension till föreslårlagen LIP. Vi emellertid attom
bestämmelse med innebörd pensionsberättigadeinförs, denatten ny

frånbegäran försäkringskassan skall skyldig anmäla för-utan attvara
de pensionsinkomster påverkar storleken denändringar över-av som

gångsvisa garantipensionen, bosättningstillägget eller garantipensionen.
föreslårEftersom vi de regler i dag gäller för garantipensionatt som

skall gälla övergångsvisför garantipension och bosättningstilläggäven
hänvisar till förarbetena till LIP och lagen garantipension Prop.om
1997/982151 och Prop.1997/98:l52 för redovisning bestämmelser-av

påpekaVi vill övergångsviseftersom garantipension fastställsattna.
ingårgrundval beräk-de belopp i den pensionsberättigadesav som

ningsunderlag har vissa justeringar i bestämmelsen ändring be-om av
slut garantipension varit nödvändiga. Varje ändring tilläggspen-om av

övergångsvis frånsionen, den utgivna änkepensionen tjänstepen-ATP,
sionen, den utländska socialförsäkringspensionen yrkesskade-eller

ingårlivräntan i beräkningsunderlaget skall automatiskt medförasom
följdändringar övergångsvisbeslutet garantipension, dettaav om om
påverkas ändringen. Vidare skall ändring folkpensions-detav en av
belopp eller det belopp skall ersättning för pensions-utgörasom
tillskottet ingår i beräkningsunderlaget automatiskt medföra följd-som
ändringar övergångsvisbeslutet garantipension eller bosätt-av om
ningstillägget. Om det sedan beslut fattats övergångsvis garanti-om
pension visar sig utgåttpension med felaktigt belopp, eller denatt att
pensionsberättigade inte varit berättigad till övergångsvis garantipen-
sion, sådanskall tidigare beslut pension omprövas.om

skallNoteras regeringen har den september10 1998 beslutatatt att
tillkalla särskild utredare med uppdrag samladgöra översynatten en

de processuella reglerna inom socialförsäkringen Dir 1998:73.av m.m.

12.2 Den pensionsberättigades
uppgiftsskyldighet

Vårt förslag: Den pensionsberättigade övergångsvisuppbärsom
garantipension, garantipension, bosättningstillägg eller har rättsom
till sådan förmån skall föreläggande lämna uppgifter ärutan som av
betydelse för tillämpning denna lag.av
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övergångsvis garantipension och bo-Vid handläggning ärendenav om
mångaförsäkringskassan i fallsättningstillägg den allmännakommer

pensionsberättigadfrån enskilde. Enuppgifter denberoendeatt vara av
sådanafrån försäkringskassan skyldig lärrmadärför efter begäranär att

övergångsvis garantipensionfastställauppgifter behövs för attsom
bosättningstillägg.eller

fåsvårt försäkringskassanmånga dock förfall kan detI att vet-vara
från pensionsberättigade begäradendet finns anledningskap när attom

ärendenbetydelse vid handläggningenuppgifter kanin avvara avsom
gäller främst uppgifterövergångsvis garantipension. Detta omom

i allaFörsäkringskassan har intetjänstepension.utländsk pension och
kap.tillgängliga register. I 20 8tillgång till uppgifter häromfall genom

till ersättning enligt AFLharföreskrivs i dag den§ AFL rättatt som
betydelse förockså att uppgifterskyldig lämna de ärär som av

bör införas i lagenmotsvarande bestämmelsetillämpning lagen. Enav
garantipension.om

börjat uppbärapensionsberättigade intesituationer denI ännunär
uppstå, efter-något i detta avseende inteålderspension torde problem

allaålderspension skallpensionssökande i ansökanden uppgeomsom
påverka till och storleken denomständigheter kande rätten avsom

ocksåförslår i avsnitt 9 denövergångsvisa garantipensionen. Vi att
försäkringskassanskall tillpensionsberättigade vid omläggningen

pensionen.för fastställa denlämna de upplysningar behövs att nyasom
övergångsvisaföreslår garantipen-i denredovisats avsnitt 7Som att

pensionsberättigadesgrundval densionen skall fastställas av
övergångsvis änkepension, utländsk socialför-tilläggspension, utgiven

ökning eller minskningsäkringspension och tjänstepension. En av
övergångsvisanågon medför dennämnda pensionsinkomster att ga-av

till-Försäkringskassan kanrantipensionen sänks respektive höjs. av
änkepensionenfå tilläggspensionen ellergängliga register besked om
tjänstepensionutländsk pension ochändras. Vad gäller förändringar av

sådanfår försäkringskassan automatisk uppgift detta. Ominte om en
vårt förslag medförapension skulle minska eller öka skall det enligt att

övergångsvisa normalt skall höjas eller sänkas.den garantipensionen
många denEftersom försäkringskassan i fall inte änsättannat av
få tjänste-pensionsberättigade själv vetskap förändringkan om en av

inte hellerpensionen eller utländsk pension, torde försäkringskassanav
ha anledning begära in uppgifter den pensionsberättigade. Omatt av

då underlåter förändringden pensionsberättigade anmäla t.ex.att en av
tjänstepensionen till försäkringskassan, skulle det resultera i hanatt

får övergångsviseller hon lägre eller högre garantipension, vadänen
han eller hon rätteligen skall ha.
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övergångsvis garantipension eller bosättningstilläggbeslutEtt om
initiativ detta blivit felaktigtkan försäkringskassansomprövas om

oriktiga uppgifter ellergrund den pensionsberättigade lämnatattav
brustit i uppgiftsskyldighet. det vid omprövningen beslutetsin Om av

erhållitpensionsberättigade för hög pension kan hanvisar sig denatt en
åläggas återbetalningsskyldighet mycket utbetaldeller hon för för över-

gångsvis förutsättning förgarantipension eller bosättningstillägg. En
återbetalning pensionsberättigade lämnat oriktigadock denär att upp-

alternativtunderlåtit fullfölja sin uppgiftsskyldighet,gifter eller attatt
eller medhan eller hon insett pensionen betalats obehörigenhar utatt

någoninte föreligger automatisk skyldighetför högt belopp. Om detett
pensionsberättigade meddela försäkringskassan ändradeför den att om

underlåtenförhållanden, återbetalningsskyldighet grundkan av upp-
ifråga. naturligtvis under förut-giftsskyldighet inte komma Detta

ålderspension ellersättning den pensionsberättigade i ansökanatt om
uppgifter. Visserligen kan denefter anmodan lämnat korrektaannars

pensionsberättigade återbetalningsskyldig för för mycket utbetaldbli
felaktigt belopppension, denna har betalats med för högt ellerut ettom

vadden pensionsberättigade insett detta. Till skillnad motom som
frågagäller i länmande oriktiga uppgifter och uppgifts-avom

skyldigheten situationenemellertid den pensionsberättigade i denär
också svårtskyddad god torde i samtliga dessaDettro. attav vara

situationer visa den pensionsberättigade faktiskt insett eller borde haatt
övergångsvisainsett den garantipensionen med felaktigtatt utgetts ett

belopp. Skillnaden mellan det felaktiga kanoch det beloppet irätta
många fall marginell, varför pensionsberättigade inte alltiddenvara
kan beloppet felaktigt.avgöra ärom

Med skyldighet för den pensionsberättigade anmälaatt genasten
ingårförändringar de belopp i beräkningsunderlaget, torde för-av som

utsättningarna för pensionen beräknas till korrekt belopp öka,att ett
för fåroch den pensionsberättigade den pension han eller honatt som

berättigad till. bestämmelseEn med föreslagen innebörd tillsam-är nu
med återbetalningsskyldighetreglerna verkar för denattmans om pen-

sionsberättigade lämnar korrekta uppgifter.
bakgrundMot vad anförts föreslår det föreskrivsattav ovansom

generell skyldighet för den pensionsberättigade ochatt genast utanen
begäran till försäkringskassan anmäla förändring någoni deen av av
pensionsinkomster ingår i hans eller hennes beräkningsunderlagsom
eller andra faktiska påverkaomständigheter kan övergångsvisadensom
garantipensionen.

Eftersom storleken garantipension beroendeäven andraär av
pensionsinkomster, såsom utländsk pension, dem försäkrings-än som

fåkassan kännedom tillgängliga register, föreslår vi attom genom
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försäkringskassantillpensionsberättigadeför denskyldighetdenna att
pensionberäkningbetydelse för ävenuppgifterlämna är avavsom

dockgarantipension. skallDet poängterasärendengälla för attskall om
får känne-denförsäkringskassan,hindraruppgift inteutebliven att om

ändå beaktarförändringeneller sätt,inkomstendom annatom
denna.

A vidförsäkringskassanavsnitt 9 har rättredovisar iSom att om-
garantipensionövergångsvisbeslutprovisorisktfattaläggningen ett om

länmarpensionsberättigade intedenbosättningstillägg,och upp-om
skyldigeller honhanpensionsinkomster ärsina attgifter somom

iutredningsskyldighetredovisas denavsnittlämna. I som ensamma
försäkringskassan.åliggersådan situation
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ikraftträdandeKostnader och13

Inledning13.1

Övergången ini-grundskydd medförhelt beskattatmedtill ett system
skattein-ökarSamtidigtålderspensioner.utgifter för äventialt ökade

utredningsdirektivennettokostnad. Avkvarstår dockkomstema. Det en
tillmed förslagkompletterasförslag skallframgår utredningensatt

bli vadgenomförandet skulle högrekostnaderna för änfinansiering, om
övergångs-förslag tillprincippropositionensskulle fallet omsom vara

vinedanavsnitt 13.2garantipension genomfördes. Ivis presenterar
finansie-löstredovisas hur harVidarevåra kostnadsberäkningar.

ringsfrågan.
för in-också tidpunkteningår diskuteravårt utredningsuppdragI att

två alternativgarantipensionen. Deövergångsvisaförandet den somav
föreslårår Viår och 2003.utredningsdirektiven 2001ihar framförts är

år 2001.skerövergångsvisa garantipensionengenomförandet denatt av
två alternativ.dessaavsnitt 13.3 diskuterarI

finansieringochKostnader13.2

Övergången medför ini-grundskyddhelt beskattatmedtill ett system
skattein-Samtidigt ökarålderspensioner.utgifter för äventialt ökade

kvarstår delenberor tillnettokostnadkomstema. störstaDen attsom
kommunal-anpassad tillövergångsvisa garantipensionenden är en

skattmed lägrebor i kommunerPensionärer änskattesats 34 %. som
få pension sedanövergången högresåledes efter34 kommer% att

nuvarandenettopensionen i detavdragen jämfört medskatten syste-är
medpensionärerkostnadsökningenTill viss del beror även attmet.

erhåller litenlåg i kommunalskattpension i kommuner med 34 % en
höjning pensionen sedan skatt har erlagts.av

skede deti detta sammanhang i förstaDet kan ärnämnas att ett
denfår skatteintäkterna, medankommunerna del de ökadesom av

övergångsvisa betalas statsbudgeten. kangarantipensionen Dettaöver
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dock justeras i sammanhang. Vi har inte det vårannat uppgiftsett som
lämna förslag i denna fråga.att
Av utredningsdirektiven framgår skall lämna förslag finan-att om

sieringen, i den mån föreslår förändringar innebär kostna-attsom
dema för grundskyddet ålderspensionärerför ökar jämfört med det för-
slag till övergångsvis garantipension presenterades i princippropo-som
sitionen. Företrädesvis skall finansieringen ske inom andra områden
inom grundskyddet för ålderspensionärer och enligt vår uppfattning då

inomnärmast för bostadsstöd.systemet
Av avsnitt 8 framgår höjningen pensionsinkomstema föratt deav

bor i kommuner med kommunalskatt 34 blir%personer som en re-
lativt begränsad och helt uteblir vid partiella Med hänsyn till deuttag.
nämnda kraven finansieringen har frångått tanken en mer ge-

utformningnerös den övergångsvisa garantipensionen. Enligt vårav
mening skulle finansieringen besparingar i bostadsstödssyste-genom

ickeinnebära önskvärd omdisponeringmet medel. Risken meden av en
sådan omdisponering lägre nivå påär bostadsstödet för mångaatt en
pensionärer inte skulle kompenseras den höjda pensionen, och deattav
därmed skulle få sänkt levnadsstandard.en

Princippropositionens förslag har till kostnadsökninganpassats en
på 0,9 miljarder kronor i års1999 priser. Denna kostnad skullenetto
uppstå den övergångsvisa garantipensionen reducerades fulltom ut
med beaktande tjänstepension. Det skulle innebäraav stramareen av-
räkning jämfört med vad gäller i dag. Dagens grundskydd harsom ut-
formats sådant SGA,sätt inte pensionstillskottet,ett reduce-att men

med hänsyn till tjänstepensionen. Med princippropositionens för-ras
slag skulle avräkningen den deläven pensionen ersätteravse av som
pensionstillskottet. Följden skulle bli pensionärer lågmed ATP ochatt
viss tjänstepension skulle få nettopensionen sänkt efter övergången till
övergångsvis garantipension.

Under vårt arbete har diskuterat olika möjligheter till samordning
vad gäller tjänstepensioner. framgårDetta avsnitt 7.6. Vi konstaterarav
där slopad samordning skulleatt medföra vissa pensionäreren att
skulle få sin disponibla inkomst sänkt. Dessutom skulle det, som

svårtnämnts, finna lämplig finansieringsfonn.attvara en
Den samordning mellan den övergångsvisa garantipensionen och

tjänstepensionen har föreslagit har, till skillnad från princippro-som
positionens förslag, fått utformning jämförbarär med ide dagen som
gällande bestämmelserna. Vårt förslag innebär de pensionärer iatt som
dag har till pensionstillskotträtt i fortsättningenäven kommer be-att
hålla motsvarande belopp eventuell tjänstepension.trots Detta förslag
ökar nettokostnadema ålderspensionerför med 0,2 miljarder kronor
jämfört med förslaget i princippropositionen.
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inte betraktasvår meningenligtkankostnadsökningennämndaDen
pensionärer. Denvissaförbättringar förföreslårföljd atten avsom

dagtill imodellenanpassningresultatetställetbör i avav enses som
vårtföljtLikväl harpensionstillskott.bestämmelsergällande om

därigenomkostnaderför definansieringuppdrag finna upp-att som
övergångs-denkonstrueramöjligtfunnit detdärvidVi harkommer. att

ökningen 0,2nämndasådant denpågarantipensionen sättvisa attett
inteuppnåsresultatelimineras. Dettakronor attmiljarder genom

inkomsterföridag gälleravräkning ATP%den 100ändrar uppsomav
förprisbasbeloppoch 1,515giftförprisbasbelopptill 1,34 en-enen

ålderspensionär.samstående
till deavräkningtill 100 %vårt förslagbörDet poängteras att upp

detBlandfördelar.betydande ärandranivåerna har annatnämnda även
uppstå princippro-medskulleproblemdelösa fleraled i attett somav

anpassningengälleravräkningsregler. Dettaförslag tillpositionens av
situationertill deoch näruppskjutnaförtida ochtillmodellen uttag

tröskel-undviksförmån. Vidareavkortadutbetalasfolkpensionen som
och dei ATPhar kronadeeffekterna mellan personerensompersoner

sådan pension.saknarhelt ensom
garantipensionenövergångsvisadensåledes konstrueratVi har

denår blir2001genomförandetförkostnadensådant sätt sammaattett
uppfylltSamtidigt harförslag.princippropositionensförgällersom

jäm-disponibel inkomstfå lägreskallprincip ingenidirektiven att en
bestämmelserna.gällandei dagmed defört

årgenomförs 2001garantipensionövergångsvisvårt förslag tillOm
miljardermed 9,6ålderspensioner totalt ökaförutgifternaberäknas

skatteintäk-Samtidigt beräknasframgår tabell 13.1.vilketkronor, av
såledesberäknasNettokostnadenmiljarder kronor.med 8,7ökaterna

miljarder kronor.till 0,9
bosattai utlandetdebeskattningvidregler gällerSpeciella av

allmänhetIframgår avsnitt 8.8. ärvilketålderspensionärema av
överstiger 1,515del dentill denskattepliktig endastålderspensionen

giftförprisbasbeloppensamstående och 1,34prisbasbelopp för enen
för depensionenVårt förslag innebärålderspensionär. även utom-att

iändringår ingen2001. Om görsräknaslands bosatta kommer att om
pensions-ökarpensionärerutomlands bosattaförbeskattningsreglema

skatteintäktema.motsvarande ökningutgiftema för dessa utan aven
därmedgarantipensionen blirövergångsvisadenMerkostnaden för re-

Någotålderspensionärema.bosattade i utlandetlativt högre försett
betänkande, efter-inte i dettaSkatteregler lämnastill ändradeförslag

övergångsvisde medpensionärerfrågan andraberör änäven ga-som
viEmellertid förutsätterskattepolitiskrantipension och är art.ytterst av

be-de pensionerkostnaden förnedankostnadsberäkningamai att som
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talas till utlandet inte förhållandeökar i till utbetalningarna inom
Sverige.

Tabell 13.1 Nettokostnader övergångsvisaför den garantipensionen år
2001. Förändring i utgifterna efter skatt jämfört med det nuvarande sys-

Miljarder kronor.temet.

Nuvarande Med övergångsvis Förändring
regler garantipension

Ålderspensionsutgifter, totalt 148,8 158,4 9,6
skatteintäkter; 53,7 67,4 8,7

ålderspensioner3Nettoutgifter för 90,1 91,0 0,9
Källa: Finansdepartementet, SCB

I utgifternaAvser för inklusiveATP folkpension och pensionstillskott enligt
det nuvarande regelverket och utgifterna för tilläggspension, övergångsvis ga-
rantipension och bosättningstillägg efter övergången till helt beskattatett
grundskydd.

skatteintäkter ingårI skatt privata pensioner, löner och kapital.även Den
förändring redovisas beror dock enbart införandet den övergångs-som av
visa garantipensionen.
3 Kostnadsberäkningarna frånbaseras uppgifter Storurvalet. Antalet obser-
vationer 34 800. Uppgifterna i urvaletär december 1996. Framskrivning-avser

årtill 2001 har gjorts SCB.arna av

13.3 Ikraftträdande

Vårt förslag: Genomförandet övergångsvisaden garantipensio-av
skall denske 1 januari 2001.nen

vårtI utredningsuppdrag ingår diskutera tidpunkten för införandetatt
övergångsvisaden garantipensionen. tvåDe alternativ har fram-av som

förts i utredningsdirektiven år år2001 och 2003.är
Den riksdagen lagen garantipension träder i kraft årantagnaav om

2001, utbetalning garantipension till födda år 1938men av personer
eller kommer inte ske förrän år 2003 grund lagens be-attsenare av
stämmelser tillrätt uttag.om

Bestämmelserna övergångsvis garantipension och bosättnings-om
tillägg skall vårtenligt förslag i lagen garantipension. Efter-tas om

flertalet de omfattas den övergångsvisasom av personer som av garan-
tipensionen uppbär ålderspension årredan 2001, det således logisktär
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förtidenockså vidskergarantipensionövergångsvisutbetalningatt av
lagen.ikraftträdandet av

hängerförändringarockså andrariksdagsbeslut kommerEnligt som
Från ochår 2001.redanålderspensionsreformen görasmed attsamman

årföddaärför defolkpensionenkommerdettamed personer som
delvis utgörahelt ellerin ATPtjänat attharochtidigareeller1937 som
samhetsindexe-skall följTilläggspensionentilläggspensionen.del aven

förfolkpensionenskallgarantipensionen ersättaövergångsvisaDenras.
garanti-övergångsvisaskall denVidareATP.harintede sompersoner
den delbosättningstillägget ersättaförekommande falleller ipensionen

tilläggspensionen.ingår iintefolkpensionen somav
folkpensionberäknad40-delsbestämmelsernanuvarandeDe om

vidaretillsdocktillämpasår 1999. Dessafr.0.m.borttagnaSGAoch är
föddaärför deövergångsbestämmelsergrund sompersonerav

tidigare.eller1937
skju-garantipensionenövergångsvisadengenomförandetSkulle av

förändrasfolkpensionsbestämmelsemamåsteår 2003,tillframtas
base-folkpensionen ärdelså denpåmed ATP sätt att somavpersoner

i tilläggspen-tillgodoräknasintebosättningsår, ochantaletrad som
Enligtfolkpension.i formutbetalaskanfortsättningenisionen, även av

i 30-ochbåde i 40-folkpensionenberäknasbestämmelsernuvarande
denförmånligt förvadenligt ärPensionen mest pen-delar. utges som

sionsberättigade.
pensionstill-gällervadavtrappningsbestämmelsemamåsteVidare

heltår 2001fr.0.m.tilläggspensionentillhänsynmedändrasskottet att
meddärförochfolkpensionenskildes utgesinnefattar dendelviseller

belopp.högreett
i denparagrafemaockså fleraske imåsteFöljdändringar nuva-av

änd-Exempelvis krävsålderspensionering.lagstiftningenrande om
ochålderspensionmellansamordningbestämmelsernairingar om

ålderspensionreduktionbestämmelsernaiyrkesskadelivränta, avom
och i be-krirninalvårdsanstaltiintagendenför är m.m.somperson

Även skattelag-bostadstillägg.särskiltberäkningstämmelserna avom
detillmåsteSGA-bestämmelsemaeftersomstiftningen berörs anpassas

pensionstillskott.ochtilläggspensionreglerna omnya
in-paragrafer tillföreslagitvi harocksåkanDet närrmas att nya

sänktdrabbasinte skallpensionsberättigadedenförförandelagen avatt
Dessainförs.tilläggspensionendenmedsambandpension i att nya

deniockså förändringarkrävsEventuelltändå ske.ändringar bör nya
följsamhets-gällervadfrämstålderspensioninkomstgrundadlagen om

tilläggspensionen.indexeringen av
skjutsgarantipensionenövergångsvisadengenomförandetOm av

lagstift-gällandedenändringar isåledeskrävs2003tillfram att
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ningen Dessa ändringargörs. skulle endast gälla under tvåårsperiod.en
Vi risk allmänhetens dåoch i synnerhetatt de enskildaser en pen-
sionsberättigades förtroende för pensionssystemet minskar om om-
fattande förändringar endast gäller kort period och därtillsom en som

svåra förståär genomförs i pensionssystemet.att Mot bakgrund av
detta och lagen garantipension, ocksådär bestämmelsernaatt om om
den övergångsvisa garantipensionen skall ingå, träder i kraft år 2001,
föreslår genomförandet den övergångsvisaatt garantipensionenav
skall ske den januari1 2001.
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Övergångsvis ochgarantipension14

internationellaibosättningstillägg
förhållanden

Inledning14.1

i formfolkpensionregelsystemnuvarandesåvälutfominingVid omav
tilltagitshänsyngarantipension harreglernaålderspension omsomav

förvärvs-under denutomlandsvarit bosatthaförsäkrade kandenatt
Bådepensionär.tidenunderutomlandsbortiden ellerverksamma som

föreskrivsgarantipensionenoch förregelsystemnuvarandeenligt en
grundskydd.till oavkortatår förantal rättvisstförsäkringstid ettom

grund-utbetalningförgällaskallvadregler förfinnsVidare avsom
betänkandeföreslår i dettaViutomlands.bosattatillskyddet personer

övergångsvisaför dengällareglermotsvarandeskalldelarvissaiatt
garantipen-övergångsvistilldet förskallBl.a. rättgarantipensionen.

till-kanpensionsberättigadedenkrävasbosättningstilläggoch attsion
föreslår den över-år. Vidareförsäkringstid attgodoräknas treomen

endastprincipibosättningstilläggetochgarantipensionengångsvisa
Sverige.ibosatttill den ärskall utges som

natio-deemellertidfårförpliktelserinternationellatillMed hänsyn
debehandlasavsnittdettaIgenomslag.fulltalltidintereglernanella

medföra. Motsva-kanEG-rättenreglernanationellafrån de somavsteg
vilkamedländerimedborgareförgällakanavvikelser ävenrande

socialförsäkringskonvention.överenskommelseträffatSverige har om
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14.2 Förordningen EEG 1408/71nr om

tillämpning för socialsystemenav

trygghet anställda,när egenföretagare
eller deras familjemedlemmar flyttar
inom gemenskapen

Förordning EEG 1408/71 innehåller regler syftar tillnr attsom ge-
samordning medlemsstaternas lagstiftning säkerställa dennom av

sociala tryggheten för flyttar inom gemenskapen. Denpersoner som
omfattar i huvudsak socialförsäkringsförmåner och s.k. familjeför-
måner.

Förordningen vilar på fem huvudprinciper; principen till-om en
lämplig lagstiftning, likabehandlingsprincipen, sammanläggningsprin-
cipen, exportabilitetsprincipen och proratatemporis-principen.

Principen tillämplig lagstiftning innebär attom en en person sam-
tidigt endast skall omfattas lagstiftningen i medlemsland ochettav som
huvudregel det land där arbete vid viss tidpunkt utförs.en

Likabehandlingsprincipen innebär omfattasatt en person som av
förordningen och samtidigt bosatt i medlemsstatsär områdesom haren

rättigheter och skyldigheter i fråga förmåner för socialsamma om
trygghet och avgifter sådanatill enligt medlemsstats lagstift-system en
ning denna medlemsstats medborgare.som egna

Sammanläggningsprinczpen innebär attanställda eller egenföretaga-
arbetar i medlemsstat har läggarätt försäk-re som attannan samman

rings- eller bosättningsperioder i syfte uppfylla nationella krav påatt
minsta tid för till förmåner.rätt

Exportabilitetsprinczpen innebär kontantförmåner vidatt utgessom
bl.a. invaliditet eller ålderdom eller till efterlevande fårinte minskas,
ändras, innehållas, dras eller konfiskeras med anledning denattav
berättigade bosatt i eller flyttarär till medlemsland det landett änannat

förmånen, sådan förmån förutger tid inte frånsom om utgessamma
bosättningslandet.

Proratatemporis-principen innebär den grund flytt-att som av
ning till land inte har tjänat inett tillannat oavkortad förmånrätt i ett
visst land skall ha erhålla sårätt andel förmånenatt storen av som sva-

intjänandetiden.motrar regelsysteinetEn grundläggande princip bakom i förordning EEG
1408/71 detär ankommer den nationellaatt lagstiftningennr att

uppställa regler minskning pensionsförmåner med hänsyn tillom av
ellersocialpension förmån. I den mån sådanaannan regler medger re-

duktion nationell pension kan, inom vissa gränser, motsvarandeav
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enligtförmåner förvärvatsavseendeuppställas medregler ensom
lagstiftning.medlemsstatsannan

"förhindranderubrikenunderartikel 12.2,förordningensI av sam-
minsknings-huvudregelföreskrivsförmåner", attmanträffande somav

för-får åberopaslagstiftningen även gentemotnationellai denregler
lagstiftningmedlemsstatsenligtförvärvatsmåner har annanensom

dockgällerinkomst. Dettaellerarbetsinkomsteller gentemot annan
finnspensionerBeträffandeförordningen.iföreskrivetinte ärannatom

pensionsför-fårprincipI46artiklarnaföreskrifter isådanadet ena-c.
utländsk för-medsamordnasinteprorataberäknatsmån annanensom

förmånerslagförmånMedslag.mån somavsessammaavsammaav
harbosättningsperioderoch/ellerförsäkrings-på grundval somutges av

Ifrånhärrörpensionendvs.fullgjorts person.sammasamma person,av
mellansamordningbestämmelserocksåfinnsartiklarna nyssom

Medinkomst.medslag ellerförmånförmån ochnämnd annat annanav
för-betraktasförmån intesådanslagförmån somannat somavsesav

uppbärdelspensionsberättigadedenOmmån slag. egenav samma
be-förmåner intedessaefterlevandepension attdels ärålderspension,

slag.förmånertrakta sammaavsom
förmånervilkaförtecknasförordningentillbilaga 4 D somI en

in-ochinnehållandeminskning,förordningenibestämmelserna om
Förfår tillämpas.förmånerandrapensionsförmåner ellerdragning av

"Oav-antecknatsförmån i bilagansådanharräkningSveriges som
folkpensionlagstiftningenligt denfolkpensionkortad utges omsom
folkpensionoavkortadochjanuari 19931tillämplig före denvarsom

lagstiftningtill dennaövergångsbestämmelsernaenligt somutgessom
förtids-Svenska"antecknatsharfrån datum. Dessutomdettagäller

för-grundvalberäknasefterlevandepensioner antagnaoch avsom
grundvalberäknasålderspensionerochsäkringsperioder avsom

perioder.tillgodoräknadetidigare antagna

ochfolkpensionförreglerNuvarande14.3
ireglerpensionstillskott samt antagna

ålderspensionssystemetreformeradedet

pensionstillskottocholkpensionF

tillantingenförhållandeipensionstillskottFolkpension och utges an-
pensionspoängår medantalettillbosättningsår elleri Sverigetalet

nationellaenligtfolkpension krävstillFörinom ATP-systemet. rätt
pensions-år medbosättningsår eller minstminstregler antingen tretre
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Enligt förordningenpoäng. EEG 1408/71 kan kravet på minsta för-nr
säkringstid uppfyllas sammanläggning med försäkringstid här-genom

frånrörande land inom EU/EES-området. årMinst måsteannat dockett
tid i Sverige.avse

Förordningens regler innebär avvikelse vad gällerävenen pen-
sionstillskottets avräkning utländsk pension, dvs. pensionstill-mot
skottet samordnas i praktiken inte med pension från EU/EES-annat
land pensionstillskottet har prorataberäknats. Om pensionstill-om
skottet däremot oavkortat med stöd reglerna iutges AFL i dessav
lydelse före den januari1 1993 eller har beräknats enligt övergångs-
reglema till lagen 1992:1277 ändring i AFL och därmed utgörom en
förmån iär nämnda bilaga till4 D förordningen, fårupptagensom ovan
pensionstillskottet minskas fullt med pension från medlems-ut annat
land.

Enligt den nationella lagstiftningen till svensk medborgareutges en
bosatt utomlands endast sådan folkpension beräknats i förhållandesom
till årantal med tillgodoräknade pensionspoäng för dåATP och endast
tillsammans med ATP. Svensk medborgare inte berättigad tillärsom
ålderspension från ATP-systemet eller utländsk medborgare har således
inte Äventill svensk folkpensionrätt vid utflyttning från Sverige. pen-
sionstillskottet enligt nationell lagstiftning enbart vid bosättningutges i
Sverige.

För omfattas förordningen EEG 1408/71 gällerpersoner som av nr
dock regler för till utbetalningrätt folkpension ochsamma av pen-
sionstillskott vid bosättning i land inom EU/EES-områdetannat som
vid bosättning i Sverige.

reformeradeDet ålderspensionssystemet

Den inkomstgrundade ålderspensionen enligt LIP till samtligautges
pensionsberättigade Ävenbosättningsland och nationalitet. denoavsett
del tilläggspensionen skall den ATP-baseradeersätta folkpen-av som
sionen folkpensionstillägget avsnitt 5.2 kommer tillatt utgesse samt-
liga pensionsberättigade medborgarskap vid bosättningoavsett utom-
lands.

Garantipension till födda år 1938 eller kommerpersoner senare en-
ligt lagen garantipension i förhållande till antalet bosätt-att utgesom
ningsår försäkringstid. Rätt till oavkortad garantipension förut-en

densätter pensionsberättigade kanatt tillgodoräknas 40 försäkringsår. I
propositionen 1997/98:152 garantipension har regeringenom m.m.
gjort bedömningen garantipensionen betraktaatt är att trygg-som en
hetsförrnån och faller därmed under förordningens tillämpningsområde.
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kommer beräkningenFör dem omfattas förordningen 1408/71som av
proratatemporis-principen. tillpensionen ske enligt För rättattav ga-

tillgodoräkna sigrantipension den pensionsberättigade kankrävs att
års 1408/71 kanminst försäkringstid. Enligt förordningen EEGtre nr

på sammanläggning medkravet minsta försäkringstid uppfyllas genom
EU/EES-området.försäkringstid härrörande från land inomannat

år måsteMinst tid i Sverige.dockett avse
Sverige,den bosatt iGarantipensionen skall enbart till ärutges som

framståinte hänsyn till omständigheterna skulledet med upp-somom
sådan pension vid bosättningenbart oskäligt inte fortsätta utgeatt att

garantipension. Förutomlands nuvarande 4 kap. 6 § lagense om per-
emellertid garanti-omfattas förordningen kommer ävensoner avsom

i Sverige eller ibosattpensionen ärutges, oavsettatt personen an-om
EU/EES-land.nat

skall förvärvsarbetare ha uppbäraEnligt förordningen rätt atten
från tjänat inde länder, där han eller hon harpension ochvart ett av

sådana från landskall beräkningen pensionen varjepension. I fall av
får enligt be-ske enligt proratatemporis-principen. Som angetts ovan

1408/71 samordning med utländskstämmelserna i förordningen en
svenska pensionen har prorataberäknats.pension inte ske, den Re-om

proposition dock bedömningen garanti-geringen gjorde i nämnda att
skall inte bara svensk inkomstgrundadpensionen avtrappas mot pen-

inkomstrelaterad pension intjänad enligt lagstift-sion ävenutan mot
EU/EES-området. ställnings-ning i inom Grunden till dettalandannat

förmånersamordningen med utländskatagande bl.a. att attvar sevar
garantipensionen.led i beräkningen Detta eftersomettsom av rege-

ansåg garantipensionens storlek fristående.ringen inte kan beräknasatt
såledesSamordningen inte minskningsregel i för-bedömdes utgöra en

ordningens mening.
målGenom nyligen avgjort C-143/97EG-domstolenett av

Francesco Conti kan sådan inte ske EU/EES-pen-avtrappning moten
sioner. mål nationellEG-domstolen slog nämnda fast bestäm-i att en

förmåner,melse skall minskningbestämmelseanses vara av omen om
den beräkningsmetod innebär det pensionsbe-den föreskriver attsom
lopp har har tilltill minskas förrätt rättattsom personen enen person
förmån i förrnånsstat.en annan
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Övergångsvis14.4 garantipension och

bosättningstillägg i internationella
förhållanden

ÖvergångsvisVår bedömning: garantipensionen och bosättnings-
tillägg kommer betalas inom EU/EES-området. Föratt ut att upp-
fylla kraven för Övergångsvistill garantipension ellerrätt bosätt-
ningstillägg kommer den pensionsberättigade enligt principerna om

isammanläggning förordningen EEG 1408/71 ha medrättatt att
svensk försäkringstid lägga försäkrings- eller bosättnings-samman
tider tjänats in i EU/EES-land. Den del den över-annatsom av
gångsvisa garantipensionen den bosättningsbaseradeersättersom
folkpensionen och pensionstillskottet kommer för en person som

varit försäkrad iäven EU/EES-land beräknas enligtett annat att
principerna andelsberäkning i förordningen EEG 1408/71. Detom

gäller vid fastställande bosättningstillägget. Storlekensamma av
övergångsvisaden påverkasgarantipensionen skall utländskav pen-

Sl0I1.

Övergångsvis garantipensionen skall dels grundskydd förutgöra ett
pensionärer helt saknar till inkomstrelaterad pension, delsrättsom ge

viss utfyllnad till lågdem med inkomstrelaterad pension. Genomen
bosättningstillägget kommer pensionsberättigad, i dag inte haren som

till SGA och därför inte heller Övergångsvisrätt till garantipension, att
kompenseras för den bosättningsbaserade folkpensionen och det pen-
sionstillskott han eller hon vid omläggningen uppbär eller vidsom
tiden för ansökan ålderspension skulle haft till enligt dagensrättom
regler. Storleken på den övergångsvisa garantipensionen är, när-som

beskrivs i avsnitt beroende den tilläggspension och denmare av
tjänstepension den pensionsberättigade har till. Vidare föreslårrättsom
vi övergångsvisaden garantipensionen skall påverkas utländskatt av
socialförsäkringspension tjänstepensionoch i dagsättsamma som

Övergångsvissker SGA. garantipension och bosättningstilläggmot
föreslås kunna betalas enbart till bosatta i Sverigeärut personer som
se avsnitt 9.1.

För pensionärer eller tidigare har varitär bosatta inomsom
EU/EES-ornrådet och omfattas reglerna i förordningen EEGav nr
1408/71 kan emellertid komma gälla andra regler denatt över-om
gångsvisa garantipensionen och bosättningstillägget kan fallaanses
inom för förordningens tillämpningsområde.ramen
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övergångsvisa garantipensionen och bo-torde klart denDet attvara
skall betraktassättningstillägget liksom garantipensionen som en

socialbidragsförmån fallaoch därmedtrygghetsförmån änsnarare en
tillämpningsområde, den pensions-under förordningens oavsett om

Skälålderspension eller inte.berättigade till inkomstrelateradhar rätt
övergångsvisa ochbåde garantipensionentalar härför denär attsom

enligt klartbosättningstillägget lagfästa rättigheterär utges av-som
indi-beroende uppskattninggränsade villkor och inte är av en avsom

viduella behov.
denexportabilitetsprincipenföljer enligtdet sagdaAv attovan

övergångsvisa bosättningstillägget kommergarantipensionen och att
EU/EES-området.betalas vid bosättning inomut

försäkrings-pensionsberättigad tjänat inVidare kommer somen
läggaEU/EES-land kunnabosättningstid ieller attett annat samman

tiden för uppfylla kravetSverige intjänadedenna tid med den i att om
övergångsvis garantipension eller bo-års tillförsäkringstid för rätttre

sådan densammanläggning docksättningstillägg. krav förEtt är att
års försäkringstid ikan tillgodoräknas minstpensionsberättigade ett

Sverige.
direkt beroende för-övergångsvisa garantipensionen inteDen är av

övergångsvisa garantipensionbosättningstid. Densäkrings- eller som
pensionsin-till grundas i stället depensionsberättigade harden rätt

eller vid ansökanuppbär vid omläggningenkomster han eller honsom
ålderspen-till, dagens reglerålderspension skulle haft rätt om omom

vårt tillgällt. Emellertid innebär förslagfortsättningsvis hadesion
folkpensionenövergångsvis den bosättningsbaseradegarantipension att

till iden pensionsberättigade haroch det pensionstillskott rätt ävensom
dåeller i formframtiden till honom henne ochskall över-utges av

pensions-bosättningstillägg.gångsvis garantipension eller Dessasom
förmåner mån bosättningstid deni viss beroende denär pen-somav

oreducerad folkpen-tillgodoräknas. tillsionsberättigade kan För rätt en
bosätt-tillgodoräknassion krävs den pensionsberättigade kanatt en

bosättningstid folkpensionen medningstid år. Vid kortare40 utgesom
årförhållandet antal förså därav mellan detandelstor motsom svarar

Vid fastställandevilka bosättningstid kan tillgodoräknas och talet 40.
pensionstillskottet skall beräkningendet belopp skall ersättaav som

också för tilläggs-kunna ske antalet tillgodoräknade pensionspoäng
sådan förmånligare för den pensionsberät-pension, beräkning ärom en

fastställandetigade. Vid de belopp, skall den bosätt-ersättaav som
ingåningsbaserade folkpensionen pensionstillskottet och skalloch som

i beräkningsunderlaget övergångsvisa garantipen-för beräkning denav
tillämp-sionen eller bosättningstillägget, bör andelsberäkning meden

proratatemporis-principen innebär ining förordningens ske. Dettaav
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beräkningsunderlag, bör dessai pensionsberättigadeskorthet denatt
pensionsbelopp denproportionellt beräknatbelopp ettmotsvara som

från de länder hantill ochpensionsberättigade har rätt ettvart somav
övergångsvisa garantipen-denEftersom självahar tjänat pensionsrätt

beräkningdennaförsäkringstid kommerinte grundadsionen är en-
ersättningberäkningsunderlagetdeldast den utgörgörasatt somav av

pensionstillskottet.folkpensionen ochbosättningsbaseradeför den
fastställs,beräkningsunderlagetProrataberäkning skall ske före det att

pensionsbe-ingå belopp denskall detberäkningsunderlagetdvs. i som
få utbetalt till sig.rättigade har rätt att

föreslår beräkningsunderlaget skallii avsnittredovisats 7Som att
Härigenom kommeri Sverige.ingå pension beskattasutländsk ensom

övergångsvisapåverka denstorlekenutländsk pension att ga-av
bosättningstillägget kommerNågon påverkanrantipensionen. en

sådan pensionfrånsettinte ha,utländsk pension sättattatt som re-
Flertaletpåverka pensionstillskottet.dovisats kan komma att avovan

övergångsvisa garantipensionenomfattas dende upp-avpersoner som
i fallfolkpension eller kommeroavkortadbär vid omläggningen varten

Övergångsbestämmelser lagentillämpning nämndamed av ovan
sådanuppbära folk-ändring i inom kort1992:1277 AFL att enom

omfattas be-pensionsberättigadepension. princip samtligaI avsom
bosättningstilläggövergångsvis garantipension ochstämmelserna om

sådan förmån förtecknad isåledeskommer uppbära äratt ovansom
förmåner vilka förord-dvs.nämnda bilaga till förordningen,4 D

fårinnehållande indragningochbestämmelser minskning,ningens om
innebär pensionsberättigadeför de allra flestatillämpas. Detta att som

till pensionstill-skulle berättigadestöd gällande reglermed varaav nu
beloppsådan ha minskat detkommer utländsk pensionskott att som

till beräknings-innan beloppet läggsskall pensionstillskottetersätta
underlaget.

övergångsvisa garantipensionen förutom denDen är ersätt-är, att en
folkpensionen och pensionstillskottet,ning för den bosättningsbaserade

omläggningen tilli princip direkt översättning SGA. Genomaven
övergångsvis höjas förgarantipension kommer bruttopensionen att

övergångsvisberättigade tillsamtliga pensionsberättigade är ga-som
till ellerrantipension. Om den pensionsberättigade har SGA be-rätt

pensionsberättigadesenligt dagens regler storleken denror av sam-
påverkari daglade pensionsinkomster. De pensionsinkomster som

ålders- änkepension,till SGA förutom svensk förtids- ellerrätten är,
svensk tjänstepension och viss utländsk obligatoriskoch utländsk
ålders- pensionsberättigadeförtids och efterlevandepension, denom
erlägger för utbetalningen den utländska pensionen i Sverige.skatt av
Genom konstruktion medför pensionsinkomst,SGA-reglemas en vare
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sig den svensk eller utländsk, den pensionsberättigade faktiskt be-är att
sådanträttigas till skatteavdrag. iSGA dag högst 1,515 prisbas-utgör

belopp för ensamstående respektive prisbasbelopp1,34 fören person
gift uppgårunder förutsättning pensionen till detta be-atten person,

lopp. Om den pensionsberättigades pensionsinkomster lägre blirär
SGA lägre och vid högre inkomster reduceras SGA med 65 %även av

den pensionsinkomst högstaöverstiger SGA. Eftersom även ut-som
ländsk pensionsinkomst påverkari dag SGA i positiv riktning, innebär
det sådan ingårpension inte i beräkningsunderlaget kommer denatt om
pensionsberättigade få lägre nettopension efter omläggningen.att en
Som följd utländsk pension berättigar den pensionsberät-atten av en
tigade till skatteförmån, i framtiden kommer att utgesen som som en
pensionsförmån, ocksåkommer pension påverka irättenattsamma
sänkande riktning. pensionsberättigades bruttopensionDen kommer
dock alltjämt högre eller lika hög den före omlägg-att vara som var
ningen.

övergångsvisa sålundaDen garantipensionen direktär översätt-en
ning dagens Skatteregler för pensionärer. pensionsberättigadeDenav

erhåller övergångsvis garantipension kommer omlägg-som genom
ningen få högre bruttopension för kunna erlägga skattatt atten pen-
sionsinkomsten, nettopensionen för den skull blir lägre vadänutan att
den före omläggningen. denna vårMot bakgrund det bedömningärvar

den samordning sådansker med utländsk pension inte äratt som en
minskningsregel i förordningen skall också1408/71. Detsom anges

reglerna bl.a. samordning pensionsförmåner i förord-nämnas att om av
ningen endast reglerar den pensionsberättigades bruttopensionatt inte
får minska samordning förmån frånmed medlemsland.annatp.g.a av
Förordningen någotreglerar inte hur den enskilda medlems-sätt

Skatteregler Vårkonstruerade. uppfattning således detär ärstatens att
inte strider reglerna i förordningen 1408/71 det i beräknings-mot att

övergångsvisunderlaget för ingårgarantipension utländsk pension som
den pensionsberättigade erlägger skatt för i Sverige. Detta oavsett om
det utländsk lagstiftad pension eller pension utbetalasär en en som
grund utländskt tjänstepensionsavtal.ettav
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15 Generella kommittédirektiv

åtaganden15.1 Offentliga

Enligt direktiven offentliga åtaganden dir. skall1994:23 förut-om
sättningslöst åtagandetdet offentliga föremål vårtförpröva ärom som
uppdrag bör offentlig åtagandetangelägenhet. Om prövningvara en av

tillleder bedömningen fårdet offentlig angelägenhetatt anses vara en
skall lämplig nivå för verksamheten anges.

Enligt dessa direktiv också,skall förslagen innebär utgiftsök-om
ning eller inkomstrninskning för visa hur dessa skall finansierasstaten,

analysera möjligheterna till besparingar och effektivisering.samt
Frågor rörande kostnader finansieringoch har redan behandlat i av-
snitt 13.2.

Ålderspensionssystemethar under de åren varit föremål försenaste
genomgående föregåttsreformering har grundligt utred-etten som av

ningsarbete. råttDet har därvid enighet det, i likhet med detattom nu-
varande också i fortsättningen skall finnas grundskyddsystemet, ett

rimlig levnadsstandard för samtliga de pensionärergaranterarsom en
omständighetergrund olika inte har tjänat tillräckligtsom av en

hög pension. Vidare gäller detta grundskydd skall finansieras medatt
skattemedel.

deFör pensionärer årfödda 1938 eller skall grund-ärsom senare
skyddet helt beskattad garantipension. Också det i dagutges som en
gällande grundskyddet för ålderspensionärer i fonn folkpension,av
pensionstillskott och SGA skall omvandlas till helt beskattat grund-ett
skydd. vårtDetta uppdrag.är

bakgrundMot det omfattande fömyelsearbete nyligen harav som
skett pensionsornrådet och med hänsyn till den tekniska karaktären

vårt utredningsuppdrag, kan inte det vår uppgift över-av attse som
någon nyordningväga den karaktär de nämnda direktiven syftarav som

till.
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Regionalpolitiska konsekvenser15.2

regionalpolitiska kon-redovisadirektiven dir. 1994:23 skallEnligt
påverkarförslagenbeakta hurvåra förslag. Därvid skallsekvenser av

landet.servicen i olika delaroffentligaoch densysselsättningen av
med ingenålderspensionen för pensionärerVåra förslag innebär att

pensionsin-den disponiblasådan omfattninglåg höjs ieller ATP atten
kommunal-medi kommunerpensionärer borkomsten för de ensom

generell höjningsänks. sker34 % inte Dettaskatt högst engenom
medpensionäreralla depensionema. Därför kommerde lägstaav

skattesatsi kommuner med lägreövergångsvis garantipension borsom
destolägre skattesatsfå disponibel inkomst. Juhöjd större34 %än att

blir höjningen.
ålderspensionärerblanddisponibla inkomstenmed denVi räknar att

övergångsvisa garantipen-denmiljard kronorökar med knappt en när
måni viss kommerVår ökningenkraft. bedömningsionen träder i är att

bidra tilli sin kommerprivat konsumtion vilketleda till ökad attturatt
sysselsättningsutvecklingen inom landet.

sysselsättningenbidrag tilleventuellaVi dock konstaterakan att
och regionerna.mellan kommunernabli ojämnt fördeladekommer att

disponibla inkomstenökningen denmedDetta hänger att avsamman
Såledeskommunalskattens storlek.avhängigredanär, nämnts,som

genomgående Norrlands kom-hög ikommunalskattengäller ärt.ex. att
med högaandra regioneroch DalarnaGotland, Blekinge ärmuner.

fram-kommunalskatten finnerkommunalskattesatser. Den lägsta man
kommuner stockholmsområdet.för allt i vissa

konsekvenserämställdhetspolitiska15.3 J

dir.jämställdhetspolitiska konsekvenserdirektivenEnligt om
förslagen för-våra föregås analys hur1994:124 skall förslag avav en

därmed förutsätt-påverka kvinnors respektive villkor ochväntas mäns
ningar för jämställdhet mellan könen.

helt saknarframgått de ATPDet har att merparten av personer som
beröraseller låg sådan pension och därför kommerhar att avsomen

våra således den brist jäm-förslag kvinnor. kanDet sägasär att
återspeglingar iarbetsmarknadenställdhet karaktäriserat pen-som ger

sionssystemet.
befrämja jämlikheten mellanDagens grundtrygghet kan mänanses

haft liten elleroch kvinnor den de kvinnor harävenatt ger somgenom
försörjning.möjlighet tillingen anknytning till arbetsmarknaden en
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grundnivåer gäller i dagVad har diskuterats huruvida de ärär somsom
jämställdhetsperspektivet.medtillräckligt höga tanke

årendeålderspensionssystemet underredan harSom nämnts senaste
harföremål förslagför grundlig utredning. Devarit presenteratssomen

någon höj-inneburit generellövergångsvis inteför garantipension har
det grund-ersättningsnivåerna. drar slutsatsenAv dettaning attav

tillfreds-har bedömtsskydd gäller i det nuvarande systemet varasom
någon försäm-medförvåra förslag i princip inteställande. Eftersom

pensionsberättiga-många förbättring för deni fall innebärring, och en
denförutsättergällande bestämmelserna,de jämfört med de i dag att

jämställdhetspolitiskauppfyller deövergångsvisa garantipensionen
vårtställas för uppdrag.krav kansom

brottslighet och detförKonsekvenser15.4

brottsförebyggande arbetet

och detkonsekvenser för brottsligheten1996:49I direktiven dir. om
alla förslag läggs frambrottsförebyggande arbetet att avsomanges

innehållaföregås analys ochskallkommittéer eller utredare av en en
brottsligheten för det brottsföre-för ochredovisning effekternaav

förslag sociala välfärden.bl.a. denarbetet. gällerbyggande Det rörsom
sådan och redo-bedömer analysutredarenOm kommittén eller att en

meningsfull följd utrednings-tillinte kanvisning sättgöras ett av
motive-skall detta och särskiltkaraktär,uppdraget eller ämnets anges

ras.
inte innebär någon principiellvåra förslagVi konstaterakan att

kvinnliga ålderspensionärer,vår målgrupp, huvudsakligenskillnad för
pensionstillskottfolkpension,jämfört med det nuvarande medsystemet

utrednings-vår presenteradedeoch SGA. Därför uppfattning härär att
brottsligheten ellernågon vad gällerförslagen, inte medför förändring

det brottsförebyggande arbetet.
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Författningskommentar16

ändring i lagentill lag16.1 Förslaget om

garantipension1998:702 om

Inledning

januarikraft dengarantipension, träder i 1I lagen 1998:702 somom
angående grundskyddet i det reforme-bestämmelserfinns i dag2001,

såvitt år ellergäller födda 1938ålderspensionssystemetrade personer
garantipension. denna lag finnsIDetta grundskydd utgörs avsenare.

angående förgrundskyddetockså vårt bestämmelserförslag,genom
ålderspensionssystemet, dvs.reformeradedem inte omfattas detsom av

På grund grund-år tidigare.födda 1937 ellerär attavpersoner som
och det särskildafolkpension, pensionstillskotttryggheten i form av

föreslår grundskyddet föravskaffasgrundavdraget SGA skall att
garantipensionår skallfödda eller tidigare1937 utgöras avpersoner

såväl deBenämningen garantipension lika föroch bosättningstillägg. är
ålderspensionssystemetreformeradeomfattas av det sompersoner som

ocksåbestämmelserna i lagenför står utanför. Flertaletdem äravsom
garantipensionenbåda själva beräkningenlika för äravgrupperna, men

bosättningstillägg endasthelt olik. Bestämmelserna personeravserom
föreslår förekommandeår Vi inte ifödda 1937 eller tidigare. änannat

föddafall följdändringar i bestämmelser enbart gällerde som personer
fåttår emellertideller Flertalet dessa bestämmelser har1938 avsenare.

föreslår gällerbeteckningar, bestämmelsernaeftersom vi att somnya
år skall före bestämmel-för födda 1937 eller tidigare finnaspersoner

för deserna yngre personerna.
pensionsberättigad det inteNedan har används begreppet även när

klart den berörda faktiskt berättigade till garantipen-är äratt personen
sion eller bosättningstillägg. begreppet äldregeneration användsNär

årfödda eller tidigare.1937äravses personer som
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1 kap. Allmänna bestämmelser

1 §
I lagen 1998:702 garantipension bestämmelsernaäventasom om

grundskyddtill för årrätten födda 1937 eller tidigare.ärpersoner som
De pensionsformema benämns garantipension och bosättnings-nya
tillägg.

Paragrafens innehållerförsta stycke de allmänna förutsätt-nya
ningarna för till garantipension och bosättningstillägg.rätt Av 3 kap.

framgår4 § för varje pensionsberättigad skall fastställas beräk-att ett
ningsunderlag, skall hans eller hennes pensionsförmåner.upptasom
Det storleken detta beräkningsunderlagär och medavgörsom om
vilket belopp garantipension till årfödda 1937 eller tidigarepersoner
skall utges.

§2
I paragrafen grundtryggheten för årföddaäven 1937attanges personer
eller tidigare skall finansieras enbart statsmedel.av

2 kap Försäkringstid

1-4 §§ och 6-7 §§
I paragrafema har gjorts följdändringar.

Garantipensionen för årfödda 1937 eller tidigare i prin-ärpersoner
cip inte beroende försäkringstid det årsav krävs försäk-änannat att tre
ringstid för kvalificera sig för sådantill pension.rättatt

Andra kapitlet innehåller bestämmelser vad försäk-utgörom som
ringstid för garantipension. Paragrafema i kapitlet har kompletterats så

bestämmelserna försäkringstid omfattar äldregenerationen.att ävenom
Bestämmelserna i andra kapitlet i princip bestämmelsernamotsvarar

tillgodoräknande bosättningstid för folkpension enligt 5 kap.om av
NågonAFL. motsvarighet till ATP-regeln eller bosättningstid iatt

vissa fall kan tillgodoräknasäven grundval inkomster gäller inteav
för garantipension för pensionsberättigade årfödda 1938 ellerärsom

flestaDe omfattas grundtryggheten för äldre-senare. personer som av
generationen har redan sin möjlighet tjäna försäkringstid bakomatt
sig. punktenI till övergångsbestämmelsema2 också den för-attanges
säkringstid den pensionsberättigade tjänat före ikraftträdandetsom

denna lag skall tillgodoräknas försäkringstid för garantipensionav som
och för bosättningstillägg. såvälDetta gäller för äldregenerationen som
för födda år 1938 eller Personer årfödda 1937ärpersoner senare. som
eller tidigare och vid ikraftträdandet denna lag inte uppbärännusom av
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ålderspension skall dock kunna tjäna försäkringstid för garantipen-
sion och bosättningstillägg motsvarande till folkpen-sätt rättsom

Ävension och pensionstillskott har kunnat tjänas in. detta regleras i
Äveni övergångsbestämmelsemapunkten 2 de bestämmelser som

finns övergångsbestämmelsemai de i dag gällande till 5 kap. AFL
föreslås i tillämpliga delar försäkringstid.utgöra

3 kap. Uttag och beräkning garantipension ochav
bosättningstillägg

innehållerKapitlet bestämmelser och beräkninguttagsom om av ga-
rantipension för födda år eller kompletterats1938 harpersoner senare,
med bestämmelser och beräkning garantipension och bo-uttagom av
sättningstillägg för äldregenerationen. inledande bestämmelsernaDe
omfattar samtliga pensionsberättigade. Därefter garanti-regleras hur

årpensionen för födda 1937 eller tidigare skall beräknas. Be-personer
stämmelserna årberäkning garantipension för föddaom av personer

föreslår1938 eller kommer därefter. dessa inga för-I andrasenare
innehållerändringar följdändringar. Slutligen kapitlet bestämmelserän

beräkning bosättningstillägget.om av

1 §
I paragrafen finns kvalifikationsregel innebär förutsätt-atten som en
ning för årfödd eller tidigare1937även är över-att en person som
huvudtaget skall berättigad till garantipension eller bosättnings-vara
tillägg frågai kan tillgodoräkna sig försäkringstidär att personen om

år.minst Som kan försäkringstid för äldregenerationennämntstre ovan
i såväldetta tjänasavseende bosättning medgenom som genom
tillgodoräknade pensionspoäng för tilläggspension. föddaFör personer
år eller tidigare1937 finns i till vad gällermotsats som yngre personer

någon åldersgränsinte undre för till garantipension ellerrätt uttag av
bosättningstillägg. Garantipension eller bosättningstillägg skall kunna
betalas i och med lagen träder i kraft. Samtligaut att personer som om-
fattas vårt föreslåsförslag ha pågåen-eller fortsättarätt göraattav nya
de pensionen vid ikraftträdandet våra förslag.uttag av av

2 §
Paragrafens första stycke 6 kap. l § andra stycket ochAFLmotsvarar
paragrafens andra stycke garantipension föruttagavser av personer
födda år 1938 eller båda åldersgruppemaFör följer denattsenare. per-

också har till inkomstgrundad ålderspension enligt LIPrättson som
kan garantipension eller i förekommande fall bosättningstilläggta ut
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ålderspension förinkomstgrundad begärsendast uttag sammaom av
den inkomst-pensionsberättigade partiellttid. Om den gör ett uttag av
bosättnings-ålderspensionen skall garantipensionen ellergrundade

äldregenerationenandel.tillägget med motsvarande Personerutges ur
årfrån ellertill skillnad födda 1938kan, även görasenare,personer

motsvarandegarantipension eller bosättningstilläggpartiellt uttag av
inteeller hon harfolkpension, hangäller för ävensätt uttag omavsom

någontill tilläggspension.rätt

3 §
garantipen-vid partielltberäkningsmetodenI paragrafen uttag avanges

Bestämmelsenbosättningstillägg.sion i förekommande falloch ärav
såske detbåda åldersgruppema. Beräkningen skallför attgemensam

bosättningstillägggarantipension eller heltvad helförst beräknas
andelsbe-sådan Därefter skerpension.blivit vid heltskulle ha uttag av

garantipensionenskall för beräkningeni §räkningen. Som 4 avanges
beräkningsunderlagpensionsberättigadesäldregenerationen i denför

folkpension ochtilläggspension,ingå motsvarande denbl.a. beloppett
för utbetalningpensionsberättigade vid tidenpensionstillskott densom

pensionsberättigadedengarantipensionen skulle haft till. Omrättav
ålder beräknings-års skall ipartiellt vid 63förtidagör ett uttag t.ex.

ingå 63-års pension, minskatssåledes helunderlaget sättsomen
kapitels lydel-framgår respektive 6 kap. AFL i detta6 kap. LIPsom av
ålderspensionVid uppskjutetföre den januari 2001.1 uttagett avse
före det denämnda belopp ha räknatsskall motsvarande sätt attupp

detAndelsberäkning sker efterberäkningsunderlaget. förstläggs till att
bosättningstillägget beräknats.garantipensionen eller

född ellerför den 193 7Beräkning årgarantipension ärsomav
tidigare.

4 §
årligavilket underlag den garantipensio-den paragrafenI nya anges

garantipensionen iför äldregenerationen skall beräknas. Denna ärnen
varförprincip översättning särskilda grundavdraget deendast deten av

också påverkainkomster påverkar skall storleken garanti-SGAsom
pensionsförmånerpensionen. Reglerna för beräkning andra skallav

beräk-inte beräkna garantipensionen skall därförändras. För ettatt
påverkarpensionsinkomsterningsunderlag alla de stor-upptarsom som

leken på fastställas. pensionsberättigades garantipensionSGA Den
årligen beräkningsunderlag skall beräknasskall fastställas varför ett

åretår. behövas räknas undervarje Beräkningsunderlaget kan även om
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och beräkningsunderlag fastställas. såNär skall ske redovisasnytt
nedan och i avsnitt 7.8.

förstaI och andra styckena vilka pensionsinkomster skallanges som
ingå beräkningsunderlaget.i Vid omläggningen till garantipension från
folkpension det de pensionsinkomsterär till den pensions-utgessom
berättigade skall ingå i beräkningsunderlaget. För den pensions-som
berättigade viddenna tidpunkt inte uppbär ålderspension skall vidsom
tiden för ansökan ålderspension beräkningsunderlaget fastställasom
de pensionsinkomster skulle ha till den pensionsberättigadeutgettssom

de tidigare reglerna i AFL folkpension alltjämt hade till-om om m.m.
lämpats övriga pensionsförmåner för tid till densamt utgessom samma
pensionsberättigade. Motsvarande gäller vid den årliga beräkningen av
garantipensionen. Om förmånen har samordnats eller skulle ha sam-
ordnats med förmån eller inkomst skall denna samordning haannan
skett innan beloppet läggs till beräkningsunderlaget.

någonNär de pensionsinkomster ingår i beräkningsunder-av som
laget förändras, sådanupphör eller förmån tillkommer skall beräk-ny
ningsunderlaget räknas om.

tilläggspensionDen till den pensionsberättigade vid in-utgessom
gången år ingå2001 skall i beräkningsunderlaget. Den folkpensionav

förhållandei till antalet tillgodoräknade år med pensions-utgessom
kommer vid tidpunktpoäng i form tilläggspension.att utgessamma av

Därför kommer den tilläggspension skall ingå i beräkningsunder-som
laget omfatta deläven dagens folkpensionen. delDenatt aven av
tilläggspensionen folkpension skall beräknasutgörs efter de isom av
6 kap. LIP gällande bestämmelserna. Detta belopp skall alltså fast-
ställas i förhållande till antalet fastställda år med pensionspoäng. Hän-

tillämpningskall, med vårt förslag till ändring 15 § lagensyn av av
1998:675 införande LIP införandelagen, till vissa årävenom tasav
vilka enligt 5 kap. 4 § AFL i dess lydelse före den l januari 2001 lik-
ställs med poängår. Vid fastställande detta föreslårbelopp vi iav

paragraf kvinna årfödd 1944 eller tidigare ochatt ärsamma en som
uppbär änkepension med övergångsreglemastöd till lagensom av

1988:881 ändring AFL också fåskall tillgodoräkna sigom mannens
ATP-år. Detta behandlas i författningskommentaren vårttill förslag om
ändring i införandelagen.

Följsamhetsindexeringen tilläggspension kan redo-sättav som
visas i avsnitt 8.7 medföra tilläggspensionen minskar eller ökar iatt
förhållande till vad den ursprungligen fastställd till i kronor.mättvar
Härigenom kommer tilläggspensionens förändring påverka beräk-att
ningsunderlaget. När detta sker kan ocksådet innebära den delävenatt

tilläggspensionen den ATP-baserade folkpen-ersättaav attsom avser
sionen sjunker under storleken den grundtrygghet denav som pen-
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folkpen-reglerna i AFLhaft till enligtsionsberättigade skulle rätt om
år tidigarefödd ellerpensionsberättigad 1937sion. För äratt somen

skulle hafthan eller honfå grundtrygghet vadinte skall lägre rättänen
spärregel.paragrafens första styckeomläggningen finns itill före en

tilläggspensio-beräkningsunderlaget skalliInnebörden denna är attav
pensionsberättigade skulle haftuppgå till minst vad den rättalltidnen

folkpensionATP-baseradtill i form av
bosättningsår. Omockså förhållande till antaletiFolkpension utges

någon tilläggspensioninpensionsberättigade inte har tjänatden utges
förhållande antalet bosätt-tillfolkpension enbart ieller henneshans

då ingå i beräknings-folkpensionsbelopp skallningsår. Hela detta
tillgodoräkna sig bättrepensionsberättigade kanunderlaget. Om den en

årantalet medbosättningstiden tillförhållande tillfolkpension i än
vilket denfolkpensionsbeloppet fördelskall denpensionspoäng, av

pensionsberättigade tilläggspensionfår kompensation i forminte av
tillgodoräknaseller hon i ställetingå beräkningsunderlaget. Kan hani

ellertilläggspension, dvs. hani formfullt folkpensionsbeloppett av
därmed lik-år ellermed pensionspoänghon kan tillgodoräknas 30

ingå ifolkpensionsbelopp inteår, någotställda skall bosättningsbaserat
beräkningsunderlaget.

ochskall fastställas hurfolkpensionsdelTill vilket belopp denna
vid omläggningenmånga bosättningsår pensionsberättigad somsom en

fastställas medtillgodoräknas, skalluppbär ålderspension kaninteännu
5-6 kap. AFL i dessa ka-bestämmelserna härom enligttillämpning av
fastställande intjänadjanuari Vidpitels lydelser före den 2001.1 av

övergångsbe-till därtill hörandebosättningstid skall hänsyn även tas
under för-redovisas nedanVilka bestämmelserstämmelser. dessa är

övergångsbestämmelsema.ifattningskommentaren till punkten 2
ingår beräkningsunderlaget sigifolkpensionsbeloppDet varesom

relaterat till deneller inte skalldet i fonn tilläggspensionutges varaav
framgårcivilstånd. 6 kap. 2 § AFL ipensionsberättigades Detta av pa-

Vidjanuari och 6 kap. 2 § LIP.ragrafens lydelse före den 1 2001 av
civilstånd ändras ochändrat kommer därför folkpensionsbeloppet att

ocksådärför beräkningsunderlaget räknasatt om.
ingåockså det pensionstillskottI beräkningsunderlaget skall som

pensionsberättigade enligt lagenvid omläggningen till denutges
pensionstillskottet minskats1969:205 pensionstillskott. Harom

grund förekomst tilläggspension eller utländsk pension skall detav av
ingåbelopp betalas samordningen i beräkningsunderlaget.efterutsom

skall vid omläggningen inteDet gälla för den ännusamma person som
ålderspension.uppbär Vid beräkning pensionstillskottsbeloppet kan,av

till skillnad från bosättningsbaserade folkpensions-beräkningen detav
ATP-år pensionsbe-beloppet, hänsyn till det antalet denäven tas som
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sådan fönnånligaresig, beräkningrättigade kan tillgodoräkna ärom en
pensionsberättigade.för den

vidden pension vid omläggningen ellerSom detnämnts ärnyss som
tidpunkten ålderspension eller skulle haför ansökan utgettsutgesom

ingåskall i beräknings-enligt tidigare gällande bestämmelser som
ålderspensionen tilläggspension och folkpen-underlaget. Om i form av

sion på pensionsberättigade skjutit sittökat grund den uttagatt uppav
år,ålderspension efter fyllda 65 skall den uppräknade tilläggspen-av

ingå beräkningsunderlaget.sionen och folkpensionen i Det samma
tilläggspensionen och folkpensionen minskats grundgäller avom

folkpensionentilläggspensionen ochförtida den minskadedvs.uttag,
ingå vid omläggningenskall då i beräkningsunderlaget. För den som

tilläggspensio-ålderspension folkpensionen ochinte uppbär skallännu
stöd 6 kap. § ipå motsvarande med 2 AFLberäknas sätt para-avnen

6januari och kap. 5 § LIP.grafens lydelse före den 1 2001
ålderspensionen skall till beräknings-dem delFör tar ut en avsom

folkpension hadeunderlaget läggas den tilläggspension och utgettssom
medålderspension. Garantipensionen däreftervid helt utgesuttag av

den andel begärts med.uttagsom
också till denden tjänstepensionförsta stycketI utgesatt somanges

Äveningå i dennai beräkningsunderlaget.pensionsberättigade skall
fårpensionsberättigadetjänstepension densituation det denär ut-som

ingå Om tjänstepensio-betald till sig skall i beräkningsunderlaget.som
ålders-allmännabruttosamordnad med den pensionsberättigadesärnen

folk-den tilläggspension ochpension skall denna samordning ske med
till enligt reglernapensionsberättigade skulle haftpension den rättsom

januari 6 § vadi i dess lydelse före den 1 2001. IAFL avsesanges som
tjänstepension.med

till-samordnats medYrkesskadelivränta enligt 4 kap. 5 § harsom
ingå under vissaläggs- folkpension skall i beräkningsunderlagetoch

yrkesska-stycke denförutsättningar. I paragrafens tredje att omanges
till, har reducerat hansdelivränta den pensionsberättigade har rättsom

skallhennes folkpension och pensionstillskotteller tilläggspension,
ingå beräkningsunderlaget. Yrkesskadelivräntanyrkesskadelivräntan i

uppgåringå så tillskall i beräkningsunderlaget med del detta ettstor att
till ibelopp pensionsberättigade hade haftmotsvarande vad den rätt

form folkpension, pensionstillskott och till den del denna harATPav
yrkes-minskat pensionstillskottet. Om beräkningsunderlaget, trots att

pensionstillskottsbe-skadelivräntan minskat folkpensionsbeloppet,
grundnivåloppet denoch tilläggspensionen, överstiger den pen-som

sionsberättigade enligt reglerna i skulle haft till skall inteAFL rätt
någon ingå pensions-del livräntan i beräkningsunderlaget. Om denav
berättigades överstigergrundbelopp grund uppskjutet uttag,av

9
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ensamståendeprisbasbelopp för och 1,34 prisbasbelopp för1,515 en en
får ingå beräk-gift, livräntan dock inte med delär större än attsom

uppgår följerningsunderlaget högst till nämnda belopp. Liksom av pa-
skall i denna situation i beräkningsunder-ragrafens första stycke även

ingå tilläggspension, folkpension och pensionstillskottlaget den som
ålderspensionfårfaktiskt eller vid ansökanden pensionsberättigade om

yrkesskadeliv-få sig efter samordningen medkommer utbetald tillatt
räntan.

årligen åretoch underBeräkningsunderlaget skall räknas närom
ingår minskarnågot i beräkningsunderlaget ökar,de beloppav som

påeller förändras.sättannat

5 §
förmåner skallbestämmelser vilkadenna paragraf finnsI om som anses

övergångsvis änkepensionlikställda med tilläggspension. Här attanges
övergångsbestämmelsemafrån enligt tilltilläggspensionen beräknad

likställas med tilläggspen-ändring i AFL, skalllagen 1988:881 om
Även utländsk socialförsäk-ingå beräkningsunderlaget.sion och i

ingå i beräknings-likställas med tilläggspension ochringspension skall
ingå i beräknings-pension skallunderlaget. krav för utländskEtt att

Sverigepensionsberättigade erlägger skatt i förunderlaget denär att
pensionen.

6 §
Sådantjänstepension. tjänste-vad medI paragrafen avsesanges som

ingå beräkningsunder-påverkar storleken SGA skall ipension som
sådan pensionberäkning garantipension.laget för Detta är ut-somav

tjänsteförhållande. tjänstepensionföregående Medtill följd av-ges av
tidigare tjänste-anställds efterlevande grundpension tilläven avses

förhållande. tjänstepension ställs kravVad beträffar utländsk samma
pensionsberättigadeutländsk pension, dvs. dengäller för attsom annan

utbetalning.skall erlägga skatt i Sverige för

7 §
till garantipension krävs denparagrafen förI rätt attatt pen-anges

folkpension eller vid tid-sionsberättigade vid omläggningen uppbär
ålderspension till så-skulle ha varit berättigadpunkten för ansökan om

januaridan pension enligt i lydelse före den 2001.5 kap. AFL dess 1
i kommunalskattelagenDetta i princip reglerna för SGA 48 §motsvarar

frånjämte anvisningar, till skillnad den regeln har en person sommen
endast uppbär utländsk pension likställd med svensk folk-ärsom

folkpen-pension inte till garantipension. Det saknar betydelserätt om
någotsionsbeloppet bosättnings- eller ATP-baserat. heller ställsInteär
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uppgå någotpå till visst minsta be-krav folkpensionsbeloppet skallatt
framgår emellertid för pensions-lopp. Som och kommer8 ll §§ enav

prisbasbeloppberättigad inte överstiger 0,24beräkningsunderlagvars
någon utbetalning ersättning för detinte beräkning ellergörasatt av

så lågmed pensionsin-slopade särskilda grundavdraget. För en person
förmånligt SGA.komst det vanliga grundavdraget likaär som

år eller tidiga-Vidare garantipension till födda 1937utges personer
pensionsinkomster, isamladeendast den pensionsberättigadesre om

prisbasbelopp för denberäkningsunderlaget inte överstiger 3,0867 som
gift.ensamstående för denrespektive 2,709 prisbasbelopp ärär som

vanliga grundav-efter punkt där detberäknadeDessa gränser är en
förmån-likakommunalskattelagendraget enligt första stycket48 § är

framgår kap. 17 § ochförmånligare SGA. Som 3ligt eller än avsom
pensionsberättigade iövergångsbestämmelsema kan denipunkten 10

berättigad till bosättningstillägg.dessa fall vara

8 §
prisbasbelopp skall denberäkningsunderlaget överstiger 0,24Om pen-

storleken beräk-sionsberättigade kompensation för SGA. Det ärges
kompensationen skall bli. I dennaningsunderlaget huravgör storsom
beräkningsunderlaget skall räknasparagrafs första stycke beskrivs hur

pensionsberättigades beräkningsunderlag överstiger 0,24denupp om
uppgår till 1,3 prisbasbelopp. bestäm-prisbasbelopp inte Dennamen

ensamstående. O,112lika gifta och Avdragetmelse för görsär en-om
garantipensionen i del denskäl för dendast beräkningstekniska attav

på pensionsbe-storleken det SGA denSGA skallersätter motsvara som
erhållit stöd nuvarande skatteregler.rättigade hade med av

beskrivs beräkningsunderlaget skallparagrafens andra stycke hurI
uppgårpensionsinkomstema till minst 1,3räknas de samladenärupp

uppgår prisbasbelopp för denprisbasbelopp inte 1,507till ärsommen
ensamstående gift. den1,34 prisbasbelopp för den Föreller ärsom

ensamståendefullt För1,34 prisbasbelopp SGA.motsvarar ensenare
sånågot fulltligger emellertid 1,507 prisbasbelopp under SGA. Att är

fallet beror skäl. uppräkningenendast beräkningstekniska Genom
kommer förden pensionsberättigade det SGA hankompenserasatt som
eller hon skulle ha erhållit SGA-regler.med stöd dagensav

9 §
första beräkningsunderlagetParagrafens stycke till vilket beloppanger

ensamståendeskall räknas för hans eller hennes samladenärupp en
pensionsinkomster i princip dagens grundtrygghet i formmotsvarar av
oreducerad folkpension pensionstillskott. betydelseoch Det saknar om
den pensionsberättigade till folkpension ochendast har rätt pen-
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sionstillskott eller det ingåri beräkningsunderlaget andraävenom pen-
sionsförmåner såsom tilläggspension och tjänstepension. Vid be-t.ex.
räkning SGA ingen skillnad i vad pensionsinkomstemagörs utgörsav

det uteslutande pensionsinkomstemastorlekenär avgörutanav, som
storleken skatteavdraget.

I andra stycket vad gäller i motsvarande situation för denanges som
gift.ärsom

10 §
Vid pensionsinkomster minskaröverstigande dagens grundtrygghet
storleken SGA. denna paragraf denna minskning lagts in be-I har i
räkningsmetoden för garantipension till samladepersoner vars pen-
sionsinkomster överstiger för fullt SGA.gränsen

§11
innehållerParagrafen årligabestämmelser vad denutgörom som ga-

rantipensionen för årfödda 1937 eller tidigare. Sedanpersoner pen-
sionsinkomster räknats och den inkomstrelaterade pensionenupp

återstårdragits garantipensionen.av
Tilläggspension i fonn ålderspensioninkomstgrundad och i formav
änkepension, tjänstepension, utländsk pension livränta skallsamtav

inte i pensionsfönnånerform garantipension, varför dessautges av
frånskall dras det uppräknade beräkningsunderlaget.

föreslårEftersom den bosättningsbaserade folkpensionen ochatt
pensionstillskottet inte längre skall kommer garantipensionenutges
också kompensation pensionsförmåner.för dessaatt ge

såledesGarantipensionen ersättning för iSGA och vissautgörs av
fall för den bosättningsbaserade folkpensionen och pensionstill-även
skottet.

I paragrafens andra så småstycke för den harattanges som pen-
sionsinkomster beräkningsunderlaget för år intevisst överstigeratt ett
0,24 prisbasbelopp garantipensionen endast ersättning för den bo-ger
sättningsbaserade folkpensionen och pensionstillskottet. Bestämmelsen

lika för ensamstående gifta.ochär

Beräkning för den född ellergarantipension år 1938ärav som senare

12 §
Paragrafen betecknades tidigare 3 paragrafen harI gjorts följdänd-
ringar.
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13 §
paragrafen har gjorts följdänd-Paragrafen betecknades tidigare I4

ringar.

14 §
paragrafen har gjorts följdänd-Paragrafen betecknades tidigare 5 I

ringar

15 §
paragrafen har gjorts följdänd-Paragrafen betecknades tidigare 6 I

ringar

Beräkning bosättningstilläggav

17 §
till bosättnings-bestämmelse förutsättningarna förDenna rättanger

bosättnings-tillägg beräknas. Bestämmelsenoch hur detta skall om
årtillägg födda 1937 eller tidigare.gäller endast för personer

bosättningstillägg hartillI paragrafens första stycke rättattanges
överstigersamlade pensionsinkomsterbara pensionsberättigad,en vars

garantipension.för tillgränsen rätt
innehåller med vilketParagrafens bestämmelserandra stycke om

pensionsberättiga-skall Om det i denbelopp bosättningstillägg utges.
ingår motsvarande den bosättnings-des beräkningsunderlag beloppett

ersättning i form tilläggs-baserade folkpension för vilket inte utges av
erhålla kompensationpension enligt pensionsberättigadeLIP, skall den

bosättningstillägg. beloppför detta belopp i form Detta motsvararav
erhållit ipensionsberättigade skulle ha kompensa-det belopp densom

ellertion pensionsförrnån garantipension hansför denna i form omav
hennes i stycket angivnaberäkningsunderlag understigit de första grän-

bestämmelserna ialltid beräknas enligtDetta belopp skallserna.
i5-6 kap. i januari 2001. punkten 10AFL dess lydelse före den 1 I

övergångsbestämmelserna framgår bosättningstillägg i vissa fallatt
kan den pensionsberättigade för pensionstill skottet.även ersätta

4 kap. Utbetalning pensionav m.m.

1 §
I paragrafen har gjorts följdändringar. Reglerna utbetalningom m.m. av
garantipension och bosättningstillägg i huvudsak lika förär personer

årfödda år1937 eller tidigare för födda därefter.och personer
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2 §
I paragrafen har gjorts följdändring.en

3 §
Iparagrafen, 5 kap. 16 § AFL, har gjorts följdändringar.motsvararsom

punkten övergångsbestämmelsemaI 9 i pensionsberättigadattanges en
årfödd 1937 eller tidigare utgångenoch vid årär 2000som som av

uppbär folkpension vid bosättning utomlands med stöd bl.a. 5 kap.av
16 § AFL skall få garantipensionen eller bosättningstilläggetäven ut-
betalt till någonsig prövning skall ske. redovisasDettautan att ny
nedan.

4 §
I paragrafen har gjorts följdändringar. Denna bestämmelse gäller en-
dast för födda år 1938 ellerpersoner senare.

5§
I denna paragraf hur samordningen mellan garantipensionnya anges
och yrkesskadelivränta skall ske för född år 1937 eller tidiga-en person

Den åsamordning mellan sidan yrkesskadelivränta åoch andrare. ena
sidan folkpension, pensionstillskott och ATP sker i dag enligtsom
17 kap. 2 § AFL skall fortsättningsvis tillämpas föräven personer

årfödda 1937 eller tidigare. Samordningen skall alltså ske med den
folkpension och den ATP den pensionsberättigade skulle haft rättsom
till enligt bestämmelserna i iAFL dess lydelse före januariden 1 2001.
I korthet innebär det folkpension ålderspensioni formatt samtav

jtilläggspensionen skall minskas med fjärdedelar den pensionsbe-tre av
rättigades för 1tid tillkommande livränta för skada. Minskningensamma
skall i första hand tilläggspensionen. praktikenI minskas där-göras
efter pensionstillskottet och sist folkpensionen. Samordningen skall
också ske med ATP och folkpension enligt AFL, i beräknings-men
underlag skall enligt kap. ingå3 4 § den tilläggspension tillutgessom
den pensionsberättigade enligt efterLIP samordningen. Till den pen-
sionsberättigade såledesskall minskad tilläggspension inklu-utges en
sive folkpensionstillägget enligt kap.6 LIP efter samordningen med
livräntan enligt denna paragraf.

6§
Denna paragraf betecknades tidigare 4 kap. 5 paragrafenI har gjorts
följdändringar.
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Övriga5 kap. bestämmelser

årfödda 1938 ellerBestämmelserna i detta kapitel lika förär personer
åroch för födda 1937 eller tidigare.senare personer

1 §
I paragrafen har gjorts följdändring.en

2 §
pensionsbe-paragrafens första stycke regleras situationer denI närnya

Eftersom storleken garantipen-rättigades pensionsinkomster ändras. av
pensionsinkomstersionen för äldregenerationen beroende deär somav

ingår beräkningsunderlaget skall garantipensionenför tid isamma
också eller ändras.ändras dessa inkomster i storlek sättannatom

pensionsin-Följdändringen skall vilken anledninggöras oavsett av
bl.a. skekomstema i beräkningsunderlaget ändras. Detta kan attp.g.a

civilstånd, höjs ellerden pensionsberättigade ändrar tilläggspensionen
vadtill tjänstepension Bestämmelsen i sakupphör.rätten motsvarar

årför garantipension för födda 1938gäller ändringsom av personer
deraseller enligt paragrafens stycke. beräknaandra Sättet att ga-senare

från garantipensionenrantipension skiljer sig dock beräknasättet att
för äldregenerationen.

3 §
gjorts följdändring.I paragrafen har en

4 §
till eller uppbärI denna paragraf har rättattnya anges en person som

garantipension bosättningstillägg skyldig till försäkrings-eller är att
kassan uppgifter betydelse för tillämpningen dennalämna ärsom av av

ålders-lag. såväl de äldreBestämmelsen gäller för de föryngre som
grupperna.

paragrafens första stycke finns allmän regel den pensions-I en om
berättigades skyldighet allmän försäkringskassan detill den lämnaatt
uppgifter betydelse för till och storleken garanti-är rättensom av av
pensionen och bosättningstillägget. Bestämmelsen i huvud-motsvarar
sak 20 kap. §8 AFL.

paragrafensI andra stycke den uppbär garantipensionattanges som
eller bosättningstillägg frånbegäran den allmänna försäkrings-är, utan
kassan, skyldig till försäkringskassan lämna uppgifter deatt om pen-
sionsinkomster eller påverkarbelopp garantipension eller bosätt-som
ningstillägget ändras, sådan förmånupphör eller tillkommer. Efter-ny

garantipensionen såväl för äldregenerationen för desom som personer
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årfödda 1938 eller och bosättningstillägget beroendeär ärsom senare
övriga pensionsinkomster den pensionsberättigade uppbärav som

måste försäkringskassan, för beräkna grundtryggheten till korrektatt ett
för beräk-belopp, ha uppgifter aktuell pensionsinkomst och andraom

bosättningstillägget erforderliganingen garantipensionen ochav upp-
underlåtergifter. Om den pensionsberättigade lämna erforderligaatt

uppgifter kan han eller hon med stöd 4 kap. 1 § lagen garanti-av om
återbetalningsskyldig förpension jämförd bli förmed 14 kap. 1 § LIP

erhållenmycket garantipension eller bosättningstillägg.
till bestämmelserna iGenom hänvisningama i 5 kap. § denna lag3

pensionsberätti-15 följer de uppgifter denkap. 14 § LIP bl.a. att som
gade lämnar skall lämnas heder och samvete.

Övergångsbestämmelser

inte den tidBestämmelsen i dess lydelse innebär bara denatt somnya
årpensionsberättigade har tillgodoräknats i form bosätt-före 2001 av

för i dess lydelse före denningstid folkpension enligt 5 kap. AFL
år eller tjänat pensions-1 januari 2001, de han honävenutan som

för enligt lag, skall tillgodoräknas försäkrings-ATPpoäng samma som
tid för till garantipension och bosättningstillägg. skallDessutomrätt
bestämmelserna i kap. i dess lydelse före den januari 20015 AFL 1 om
bosättningstid, och i förekommande fall tid under vilken pensionspoäng

årför ATP tjänats in, försäkringstid för födda 1937utgöra personer
våraeller tidigare efter ikraftträdandet förslag.även av

emellertid inte bara de bestämmelser finns i AFL i dessDet är som
övergångsbestämmelsemalydelse före den januari jämte tilll 2001

Äveni försäkringstid.lagen 1998:704 ändring AFL deutgörom som
bestämmelser bosättningstid intjänandetid pensionspoängochom av

övergångsbestämmelsernafinns i till lagen 1992:1277 änd-som om
ring i och i övergångsbestämmelsemaAFL till lagen 1979:127 om
ändring i föreslåsnämnda lag, i tillämpliga delar försäkringstidutgöra
för garantipension. Detta innebär bl.a. född åräratt en person som
1937 eller tidigare och inte varit bosatt i Sverige under minst år40som
kan efter ha fullgjort kvalifikationstidden i 4 punkten tillatt som anges

Övergångsbestämmelsernämnda i dess lydelse före den januari1 2001,
tillgodoräknas bosättningsår. också40 Därmed skall i hans eller hennes
beräkningsunderlag ingå folkpensionsbelopp baserat 40ärett som
års bosättning i Sverige. Hela det bosättningsbaserade folkpensionsbe-
loppet skall ingådock inte i den pensionsberättigades beräknings-
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tilläggs-i formbeloppviss del eller hela dettaunderlag utges avom en
pension enligt 6 kap. 2 § 2 LIP.

innehåller6-7Övergångsbestämmelser punkternanämndaFörst
änkepension enligtuppbärkvinnaockså bestämmelser att somom en

kan,ändring i AFL1988:881till lagenövergångsbestämmelsema om
bosätt-sigfå tillgodoräknaförmånligare för henne,det är mannensom

beräkningvidtillgodoräknade ATP-poäng,årantal medningstid eller
bo-reglerar denöverledanderegelnsk.folkpension. Denhennes somav

föreslår skallskall grundasfolkpensionkvinnanssättningstid som
bosättningsbaserade folkpen-fastställandet detvidtillämpas även av

ingå i kvinnansskallpensionstillskottsbeloppetsionsbeloppet och som
be-beräkningengrund förtillliggaberäkningsunderlag och även av
tillkvinnan harfastställande rättpensionstillskott. Vidförloppet av om

tillgodoräknashon kandvs.bosättningstillägg,garantipension eller om
bestämmelsernabåda nämndadeförsäkringstid, skallårs varatre nu

Även beräk-vidvåra förslag.ikraftträdandettillämpliga efteräven av
bosättnings-ellergarantipensionförpensionstillskottsbeloppetning av

tillämplighet.alltjämtbestämmelseskall dennatillägg äga
tillövergångsbestämmelsemaiföreslår punkten 1Därutöver att

tillämpasskall fortsätta äveni AFLändringlagen 1979:127 attom
bosättnings-förekommande falligarantipension ochutbetalningför av

punktennedan underredovisastillägg. Detta

5
§ jäm-i 4 kap. 1bestämmelsenhinderbestämmelsenI att utan avanges

bosättningstilläggellergarantipensionskallLIPfört med 12 kap. 1 §
tidigareeller1937föddpensionsberättigadbetalas till ärut somen

ålderspension enligt AFLår uppbärutgången 2000vid utanoch avsom
§ deni 5 kap. 4pension.sådan Som ärkrav ansökan pen-angesom

försäkringskassanallmännatill denskyldigsionsberättigade dock att
skallförsäkringskassanförbetydelseuppgifterlämna är attavsom

utbetal-tillförförutsättninggarantipensionen. En rättkunna beräkna
år berät-ingången 2001vidpensionsberättigade ärning denär att av

pensionsbe-denbosättningstillägg. Omellertill garantipensiontigad
inte berät-eller honså högt hanberäkningsunderlag ärrättigades är att

ingårhellerinteberäkningsunderlagetigarantipension och dettigad till
ellerbosättninggrundadfolkpensionnågot belopp motsvarande

bosättningstillägg integarantipension ellerpensionstillskott, skall
heller utges.

6
försäkrings-möjlighet förinnehåller reglerbestämmelseDenna om
bosättnings-garantipension ellerbetalavid omläggningenkassan utatt
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tillägg efter provisoriskt fattat beslut. Bestämmelsen har tillämplig-ett
het från garantipensionendast vid omläggningen folkpension till för

födda år tidigare. följer punkten 5 i1937 eller Som över-personer av
gångsbestämmelsema föreslår pensionsberättigad vidvi att en som

fåålderspension enligt skall garantipensionomläggningen uppbär AFL
och i förekommande fall bosättningstillägg utbetalda till sig utan att ny

enligt vårt förslag i 5 kap.ansökan krävs. Emellertid han eller honär
betydelse tillämpningen§ skyldig lämna uppgifter för4 äratt som av

eller bosätt-denna lag och för beräkningen garantipensionenavav
inte inges till försäkringskassan kanningstillägget. Om dessa uppgifter

garantipension eller bosättningstillägg betalasprovisoriskt beräknaden
Beslutet garantipension eller bosätt-till den pensionsberättigade.ut om

då försäkringskassan ellerningstillägg skall fattas grundval de förav
statlig- eller kommunal myndighet kända uppgifterna. Har ga-annan

rantipensionen eller bosättningstillägget blivit för hög grund attav
den pensionsberättigade kommit med uppgifter, kan han ellerinte

återbetal-kap. blihon med stöd 4 kap. § jämfört med 14 l § LIP1av
erhållen garantipension bosättnings-ningsskyldig för för mycket eller

på underlåtenhet fullgöra uppgiftsskyldighet.tillägg grund att enav
sig pensionen i stället har be-Om det vid det slutliga beslutet visar att

återståendelågt skall den delen tilltalats med för belopput utgesett
den pensionsberättigade.

7
bestämmelse innebär den pensionsberättigade grundDenna näratt

underlåten fåttuppgiftsskyldighet sin garantipension eller bosätt-av
skallningstillägg utbetald efter provisoriskt fattat beslut, försäk-ett

pensionsinkomster denringskassan utreda vilkanärmare som pen-
får. skall den i kap. §sionsberättigade denna situation 12 1 LIPI an-

har därvidgivna utredningsskyldigheten tillämpas. Försäkringskassan
skyldighet undersöka vilka pensionsinkomster dennärmareatten som

får på-pensionsberättigade och andra faktiska omständigheter som
verkar till och storleken hans eller hennes garantipension ellerrätten av
bosättningstillägg. Omfattningen utredningsskyldigheten denärav

gäller enligt kap. utredningsskyldighet12 1 § LIP. Dennasamma som
innebär bl.a. försäkringskassans personal kan behöva hembe-göraatt
sök hos den pensionsberättigade.

8
bestämmelsen ålderspension utgångenI enligt vidAFLatt,anges om

år 2000 utbetalas till den pensionsberättigade personligen,änav annan
garantipensionen och bosättningstillägget skall utbetalas till denäven

ålderspensionenvid ikraftträdandet lagen för denta emotsom av pen-
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sionsberättigades eller familjs Sådanoch hans hennes utbetal-nytta.
ocksåning till skall kunna ske den pensionsberättigadesannan av

tilläggspension. eller bo-Nya beslut utbetalning garantipensionom av
sättningstillägg till den pensionsberättigade personligen kanänannan
inte fattas med stöd denna lag.av

9
utgången årI bestämmelsen pensionsberättigad vidattanges en som av

får sin bosättningsbaserade folkpension och sitt pensionstillskott2000
fåutbetalda till sig vid bosättning utomlands skall garantipensio-även
Någonbosättningstillägget utbetalda till utlandet. prövningellernen

alltså inte ske. Utbetal-motsvarande den i 5 kap. 3 § skallsom anges
bosättningstillägg utlandet grundasning garantipension och till an-av

på kap. motsvarande prövningtingen till bestämmelsen i 5 3 §att en
enligt i 16 i paragrafens lydelseredan skett bestämmelsen 5 kap. § AFL

före den januari utbetalningen sker med stöd punkt1 2001, eller att av
övergångsbestämmelsema till ändring i AFL.1 i lagen 1979:127 om

Vid utbetalning garantipension bosåttningstillägg tillellerav en pen-
årsionsberättigad född och bosatt utomlands skall det1937är ärsom

ingår eller hen-bosättningsbaserade folkpensionsbeloppet, i hanssom
pensionsberättigadeberäkningsunderlag, beräknas dennes som om

ingå ihade varit bosatt i Sverige. folkpensionsbelopp skall be-Det som
alltsåräkningsunderlaget skall fastställas till det belopp faktisk ut-som

gälla vid beräk-till den pensionsberättigade. Motsvarande skallges
ningen bosättningstillägget.av

10
bosättningstillägg skall kunna till denI bestämmelsen att utgesanges

ensamståendeberäkningsunderlag överstiger 3,0867 pris-förvars en
basbelopp respektive prisbasbelopp för den gift, i2,709 ärsom men

pensionstill-beräkningsunderlag ligger belopp motsvarandeettvars
skottet. vissa situationer, beskrivs i avsnitt 8.6, kan denI närmaresom
pensionsberättigade beräknings-han eller hon har högttrots att ett
underlag berättigad till pensionstillskott enligt lagen pensions-vara om
tillskott i dess lydelse före den januari 2001. Bosättningstillägget1

dåskall med belopp motsvarande det pensionstillskottutges ett som
han eller hon skulle ha varit berättigad till enligt nuvarande regler. Att
bestämmelsen inte itagits in lagen har sin förklaring i bo-att
sättningstillägg enligt denna bestämmelse kommer underatt utges en
kortare tidsperiod förhållandevisoch till få sionsberättigade.pen
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16.2 Förslaget till lag ändring i lagenom

1998:704 ändring i lagenom

1962:381 allmän försäkringom

övergångsbestämmelsemaBestämmelserna i punkt 11 till lagen
1988:881 ändring i AFL och punkten till lagen8 1992:1277om om
ändring i nämnda lag ändras med anledning pensionsberättigadeattav

årfödda 1937 eller tidigare skall omfattas bestämmel-är ävensom av
serna.

I punkten föreslår11 minskning bamtillägget skall ske förstatt av
den pensionsberättigades samlade pensionsinkomst överstigernär grän-
för den högsta garantipensionen kan utges.sen som

Eftersom garantipensionen för äldre pensionärernade inte relate-är
till bosättningsår såsomrad antalet gäller för beräkning garantipen-av

sion årför födda eller i1938 har punkten 8 Över-personer senare,
gångsbestämmelsema till lagen 1992:1277 ändring i AFL komp-om
letterats med bestämmelser beräkning barntilläggets storlek förom av
äldregenerationen. Bestämmelsen innebär bamtilläggetstorlekenatt
skall relateras till den andel folkpensionens grundbelopp denav som
pensionsberättigade skulle kunnat ha tillgodoräknats bestämmel-om

ålderspensionfolkpension i form i 5 kap. AFL alltjämtserna om av
gällde.

16.3 Förslaget till lag ändring i lagenom

1998:675 införande lagenom av

1998:674 inkomstgrundadom

ålderspension
15 §
Personer födda år 1937 eller tidigare omfattas inte det refor-ärsom av

ålderspensionssystemetmerade ålderspen-och deras inkomstgrundade
bestårsion därför endast tilläggspension. Bestämmelserna be-av om

räkning och utbetalning tilläggspensionen regleras dock med stödav av
bestämmelser i LIP och i lagen 1998:675 införande nämndaom av
lag. Tilläggspensionen enligt kommer, frånLIP till skillnad den ATP

med stöd bestämmelserna i AFL, omfatta denutges även attsom av
folkpension baseras ATP-årantal det s.k. folkpensions-som
tillägget. Till frånskillnad ATP enligt AFL och tilläggspension enligt
LIP fastställs ATP-baserad folkpension enligt AFL inte bara faktiskt
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ATP-årvissamedgrundvalATP-år,tillgodoräknade ävenutan av
år.likställda

änkepensiontill tilläggspension i formkvinna harEn rätt avsom
Övergångsbe-enligtförutsättningarvissadagens regler underkan med

få sinändring i AFL,till lagen 1992:1277 ävenstämmelsema om
det antalfastställd grundvalålderspensionfolkpension i form avav

tilläggspensionensvidATP-år den avlidnetillgodoräknats mannensom
beräknande.

bestämmelserstycke finnssistaparagrafens föreslagnaI attomnya
ATP-dentilläggspensionenden delvid beräkning motsvararsomav av

årfödda 1937skallenligtbaserade folkpensionen AFL ärpersoner som
år. VidareATP-år likställdasig medfå tillgodoräknaeller tidigare även

fastställandevidgällermotsvarandeföreslås änka sättatt avsomen
sigfår tillgodoräknaålderspension enligt AFLfolkpension i form av

fastställandeföreslås vidATP-år. gälla rättDetta även av ommannens
kom-föreligger. Härigenombosättningstilläggtill garantipension eller

reformeradedetomfattaspensionsberättigade intesamtliga avsommer
vid ikraftträ-delikaålderspensionssystemet behandlas oavsettatt om

utbetalningsreglema iochgrundtrygghetssystemetdetdandet av nya
inte.ålderspension ellerredan uppbärLIP,

26 §
under vissa förut-ålderspensionenkanEnligt bestämmelserna i AFL

ellerpensionsberättigade för hansdensättningar betalas till änut annan
bestämmelse harmotsvarandeNågonfamiljshennes och nytta.egen

igarantipension. punkten 8Ilagentill ellerinte förts LIPöver om
i lagenvårt ändringförslagövergångsbestämmelsema till om ga-om

bosättnings-garantipension ochföreslår emellertidrantipension att
videnligt AFLålderspensionskall betalas tilltillägg ut-ut annan om

pensionsberättigade.denår tillgången betalas2000 änut annanav
gällaföreslår skalldetsammastyckeparagrafens andraI attnya

årfödda 1937tillenligt LIPutbetalning tilläggspensionför personerav
Utbetalning bosättningstilläggellergarantipensiontidigare.eller av

skeockså praktikentilläggspension kommer ioch ut-att sammagenom
några särregler intekommerbetalningstransaktion. Härigenom att

såvälhar tillålderspension för demför utbetalningfinnas rättsomav
tilläggspension.bosättningstillägggarantipension eller som
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16.4 Förslaget till lag ändring i lagenom

1998:705 ändring i lagenom

1969:205 pensionstillskottom

övergångsbestämmelserna.Punkten i2

vårtBestämmelsen ändras med anledning förslag kommerattav genom
från ingången åroch med 2001 pensionstillskott tillägg tillav som
ålderspensionen inte heller till pensionsberättigade äratt utges som

år framgår vårtfödda eller tidigare. till1937 Som förslag 3 kap. 4 §av
lagen garantipension i övergångs-punkten 10 nämnda lagssamtom av
bestämmelser kommer emellertid bestämmelserna i lagen om pen-
sionstillskott årtillämpas för födda 1937 eller tidi-äratt personer som

föreslåsDetta ske dels vid fastställande det belopp kom-gare. somav
pensionstillskottet och skall i form garanti-ersättaatt utgesmer som av

pension, dels vid fastställande bosättningstillägget.av

16.5 Förslaget till lag ändring iom

kommunalskattelagen 1928:370

övergångsbestämmelsernaPunkten i2 till lagen 1998:682 ändringom
i nämnda lag.

vårt ingångenGenom förslag årskall fr.o.m 2001 grundskyddet iav
form bosättningsbaserad folkpension, pensionstillskott och det sär-av
skilda ålderspensionärergrundavdraget bort för samtliga ochtas er-

garantipension. Garantipensionen beskattnings-fulltsättas är ett utav
bart grundskydd, innebärande pensionärer skattskall erläggaatt
ålderspensionen motsvarande gäller för förvärvsinkomster.sätt som

årFör födda eller1938 har nämndaärpersoner som senare ovan
grundskydd tagits bort fr.o.m. den januari 1999. Lagtekniskt har1 SGA

kopplat ålderspensiontill redan tagits bort, kvarstårärsom men genom
Övergångsbestämmelser årför födda tidigare.1937 ellerpersoner

vårtGenom förslag årtill garantipension till födda 1937 ellerpersoner
tidigare övergångsbestämmelsedenna bort. Härigenom kommertas
SGA ålderspensionkopplat till avskaffas för samtligaär pensions-som
berättigade för pensionsinkomster årintjänade efter dvs2000, för taxe-
ringsåret 2002. För eventuella beslut jämkning skatt skallatt om av

2001kunna fattas för år skall ändringen i kommunalskattelagen träda i
kraft den januari1 2001.
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lagenändring itill lagFörslaget16.6 om

ändring i lagen1998:707 om

pensionstilläggsärskilt1990:773 om
vårdlångvarigålderspension förtill av

barnhandikappatellersjukt

5 §
beräkningförmed reglerkompletteratsstycke harfjärdeParagrafens av

Efter-tidigare.år ellerfödda 1937tillpensionstilläggsärskilt personer
tidigareår 1937 ellerföddaför ärgarantipensionen sompersonersom

gäller fördetförsäkringstid, sättberoendedirektinte är ga-somav
detstorlekenår eller1938födda ärförrantipension avsenare,personer
tillrelaterati ställetäldregenerationenförpensionstilläggetsärskilda

i AFL därombestämmelsernafåttskulle hafolkpension deden omsom
tillgodoräknasinte kanpensionsberättigadedenhade gällt. Omalltjämt

dess ly-AFL ii 5 kap.bestämmelsernaenligtfolkpensionoreducerad
medskulle hafolkpensionenjanuari 2001,före den l utgettsdelse utan

andelmedpensionstilläggetsärskildadetandel, skallviss utges samma
andelsberäkningenmed. Omskulle hafolkpensionen utgetts avsom

tillbosättningsår ellerantaletförhållande tillifolkpensionen görs an-
andelsbe-betydelse. DenATP-år saknarår tillgodoräknademedtalet

till-skallpensionsberättigadeförmånlig för denräkning är mestsom
pensionstillägget.särskildadetberäkningenförlämpas även av

6 §
gjorts följdändring.paragrafen harI en

i lagenändringtill lagFörslaget16.7 om

ochhandikappersättning1998:703 om

Vårdbidrag

§17
omfattaVårdbidrag skallhandikappersättning och ävenLagen per-om
förtydligan-paragrafen har gjortsår eller tidigare. Ifödda 1937soner

bosättningstillägg förgarantipension ochså lagen omfattarden ävenatt
äldregenerationen.ipersoner
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Förslaget till lag ändring i lagen16.8 om

1998:678 ändring i lagenom

1976:380 arbetsskadeförsäkringom

Övergångsbestämmelsen till lagen 1998:678 ändring i nämndaom
lag.

Tillägget till bestämmelsen konsekvens bestämmelsernaär atten av om
tilläggspension har flyttats från tillAFL LIP och bestämmelsernaatt

folkpension och pensionstillskott vårt förslag avskaffas.om genom
Som redovisas i avsnittnärmare 10 skall den arbetsskadelivränta som
den pensionsberättigade berättigad till inte samordnas medär garanti-
pensionen eftersom denna med högre bruttobelopp vadänutges ett som
gäller för folkpensionen. Samordningen skall i stället ske dels med den
tilläggspension den pensionsberättigade uppbär med stöd LIP,som av
dels med de belopp i den pensionsberättigades beräkningsunderlagsom

ersättning för den bosättningsbaseradeutgör folkpensionen och pen-
sionstillskottet. I tilläggspensionen kommer fr.o.m. år 2001 utbe-även
talas belopp motsvarande den ATP-baserade folkpensionen. Sam-ett
ordningen mellan arbetskadelivränta och allmän ålderspension kommer
därför fortsättningsvis ålderspensionäven ske med den denatt som
pensionsberättigade skulle haft till reglerna ålderspensionrätt iom om
AFL alltjämt hade gällt.
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Kommittédirektiv

förgarantipensionUtformning av

eller1937föddaålderspensionärer
tidigare

149Dir 1997:

1997.decemberden 18regeringssammanträdeBeslut vid

uppdragetSammanfattning av

garantipensionskallålderspensionssystemetreformeradedetInom er-
pensionärerFörålderspensionssystem.dagensgrundskyddet isätta

folkpensionenskall delATPtilläggspensionintjänadmed om-av
ATP.delochålderspension utgörainkomstgrundadtillvandlas aven
ellerår 1937föddaålderspensionärergällaskall.Grundskyddet som

garantipension.övergångsvisbenämnstidigare
tillförslaglämnauppdragmedtillkallassärskild utredare attEn

ålderspensionärerför degarantipensionövergångsviskonstruktion av
garantipension inomförregelsystemetomfattaskommerinte att avsom

frånövergångförReglernaålderspensioneringen.reformeradeden en
så iskall utformasgarantipension attövergångsvisfolkpension till

föreekonomisktnettoutfall änfår settpensionärprincip ingen sämreett
kommerpensionärersåväl degälla förskallomläggningen. Detta som

berörsdemgarantipensionenövergångsvisafå dendel somsomatt av
pensionen.inkomstgrundadedenavseendeenbartomläggningenav

Bakgrund

ålderspensionssystemdagensGrundskyddet inom

inklusivefolkpensionpensionssystemdagens utgörsGrundskyddet i av
haftdemfolkpensionsförmånema,särskildade garanterar somsom
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låga inkomster skälig ekonomisk standard pensionär. Av be-en som
tydelse mångaför pensionärer skatteförmånen i formär även särskiltav
grundavdrag.

Folkpension vid 65 års ålder ensamståendeförtas ut motsvararsom
96 basbeloppet% sedan detta minskats med 2 % det minskade bas-av
beloppet och för gift pensionär 78,5 % det minskade basbeloppet.av
Pensionstillskottet, avräknas krona för krona uppgårATP, tillmotsom
maximalt 55,5 % nämnda basbelopp. Den garanterade minimipen-av
sionen för ensamstående ålderspensionär därmed 151,5 %utgör av
basbeloppet och för gift ålderspensionär 134 % basbeloppet. De sär-av
skilda skattereglema för pensionärer innebär den garanterade mini-att
rnipensionen befriad från inkomstskatt.är Det maximala särskilda
grundavdraget beloppet för folkpension och maximaltmotsvarar pen-
sionstillskott ålderspensionärtill och minskas med 65 inkomst% iav
form allmän pension och tjänstepension ligger denna nivå.överav som

Allmänt det reformerade ålderspensionssystemetom

Riksdagen har antagit de regeringen föreslagna riktlinjerna förav re-
formering det allmänna pensionssystemet prop. 1993/94:250, här be-av
nämnd princippropositionen, bet. 1993/94:SfU24, rskr. 1993/94:439.

Ålderspensionssystemetskall fortsättningsvisäven allmäntettvara
obligatoriskt såvälomfattande grundskydd ersättningsystem ett som
för inkomstbortfall. Hela livsinkomsten skall ligga till grund för den
inkomstgrundade pensionen. Tillgodoräknad pensionsrätt för visst år
skall 18,5 % den pensionsgrundande inkomsten. Förtids-motsvara av
pension, vård små barn, plikttjänstgöring och studier kan grundaav
pensionsrätt beräknad enligt särskilda regler.

De reglerna för beräkning inkomstgrundad ålderspensionnya av
skall införas successivt. årskullarDe berörs övergångsreglema,som av
mellangenerationen, skulle enligt princippropositionen omfatta perso-

födda åren 1935-1953, har i Ds 1997:67 Inkomstgrundadner men
ålderspension finansiella frågor föreslagits föddam.m. avse personer-

Övergångsreglemaåren 1938-1953. innebär i princip den inkomst-att
grundade pensionen skall beräknas enligt både nuvarande och reforme-
rade regler och individen erhåller visst antal 20-delar pensionenett av
enligt vardera regelsystem. Med inkomstgrundad pension enligt nuva-
rande regler ATP med tillägg för folkpensionens grundbeloppmenas
beräknat i 30-delar efter antal tillgodoräknade ATP-år. Därtill kan
komma tillägg enligt garantiregeln. Garantiregeln igaranterar personer
mellangenerationen inkomstgrundad pension lägst motsvarande denen
ATP, inkl. folkpension i 30-delar, intjänats 1994.t.o.m.som
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reglernareformeradede1996decemberibeslutade attRiksdagen
år 1999,kraftträda iskallålderspensioninkomstgrundad me-avseende

administrativareglerreformeradeenligtberäknadepensionerdan av
år 2001.fr.o.m.utbetalas förstskallskäl

Garantipension

garantipensionfinnasskallålderspensionssystemetreformeradedetI
ellerpensioninkomstgrundadtillintjänatinte rätt enför personer som
grund-konstruktionennuvarandedenskallSamtidigtsådan.låg av

pensionärerförgrundavdragsärskiltochpensionstillskottmedskyddet
enligtbeskattadeblidärmedkommerPensionsinkomster attslopas.

förvärvsinkomster.regler somsamma
till-börjabeslutriksdagensenligtskulleGarantipensionssystemet

eller1935föddaskulle beröraochår 2000fr.o.m.lämpas personer
garanti-övergångsvissärskildskulletidpunktVid ensammasenare.

skallår 1935. Som nämntsföreföddaför en-införaspension personer
reforrne-detomfattasinte1935-1937årskullamaförslagligt avsenare

börhellerintedeinnebärvilketregler, attålderspensionssystemetsrade
garanti-övergångsvisgarantipensionförreglerna utanomfattas avav

pension.
ensamståendeskulleförslagprincippropositionens pen-Enligt en

prisbasbelopp. giftFörpensionsnivå 2,1lägstasionär omgaranteras en
prisbasbelopp. Förlägstagarantinivån 1,87tillföreslogs pen-pensionär

garantipensionenskullepensioninkomstgrundadlåg gemedsionärer
visstbasnivå skullegarantipensionens trappasutfyllnad, dvs. aven

basnivå frånDenpensionen.inkomstgrundadetill denförhållandeisätt
garanti-något lägreförslag ändettaiskeskulleavräkningvilken var

lägstagarantinivån. Fördvs.beloppmaximala än ensam-pensionens
medreducerasprisbasbeloppbasnivån 2,0skullepensionärstående
ochprisbasbelopptill 2,0pensioneninkomstgrundadeden75 % uppav

pensionärgiftnivå. Fördennaöverstigandepensionsdelarmed 50 % av
%med 75prisbasbeloppbasnivån 1,77motsvarande sättavräknades

respektivetillpensioneninkomstgrundadeden50 %respektive uppav
där-skulleGarantipensionenprisbasbelopp.nivån 1,77överstigande

in-vidpensionärensamståendebortreducerad förheltmed envara
vidpensionärgiftoch förprisbasbelopp3,0pensionkomstgrundad

prisbasbelopp.2,681

il harprisbasbelopp använtsBenämningenbasbeloppetfastställdaDet avses.
1997:66 och 67Ds
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Garantipensionen skall avräknas inkomstgrundad ålderspen-mot
sion, övergångsvis utgiven änkepension från ATP och viss utländsk
pension. I princippropositionen ställning för också tjänstepen-togs att

avtrappasioner skulle garantipensionen, samtidigt det anfördes attsom
frågan skulle påprövas nytt.

I departementspromemorian Ds 1997:66 Garantipension och sam-
ordningsfrågor, föreslås modifierad konstruktion garanti-m.m. en av
pensionen för de pensionärer omfattas det reformerade regel-som av

för inkomstgrundad pension, dvs. försystemet födda år 1938personer
eller Motivet till det förslaget öka möjligheternaär försenare. attnya

med fastare anknytning till arbetsmarknaden förbättra sinpersoner att
pension ökad livsinkomst.genom

Princippropositionens förslag till modell har modifierats både vad
gäller maximal garantipensionsnivå och avräkningsprocent. Den bas-
nivå från vilken avräkning garantipensionen i det härgörs motsvararav
fallet den maximala garantipensionsnivån fortsättningsvis används ut-
trycket basnivå. Basnivån föreslås 2,13 prisbasbelopp förvara ensam-
stående och 1,90 prisbasbelopp för gift pensionär. Basnivån avtrappas
med 100 %, dvs. krona för krona, inkomstgrundad pension tillav upp
1,45 prisbasbelopp för ensamstående och 1,28 prisbasbelopp för gift
pensionär. För inkomstdelar därutöver avtrappning medgörs 42 %.

I Ds 1997:66 föreslås också tjänstepensioner inte skall reduceraatt
garantipensionen. Den kostnadsökning förslaget medför skall finansie-

inom för, den inkomstgrundade ålderspensionen i det refor-ras ramen
merade systemet.

Reglerna för garantipension föreslås träda i kraft år 2001.

Den övergångsvisa garantipensionen

Vid tidpunkt garantipension införs för mellangenerationensamma som
och födelseårgångar dvs. för födda 1938 ochsenare personer sena-
re skall, enligt princippropositionen, särskild övergångsvis garanti-en
pension införas för årgångaräldre dvs. för födda år 1937personer
eller tidigare. Syftet härmed alla pensionärerär i beskattningshän-att
seende skall likabehandlas med löntagare. Den övergångsvisa garanti-
pensionen skall konstrueras sådant i princip ingensättett pensio-att

får lägrenär nettoutfall medett än nuvarande regler.
Enligt riktlinjerna i princippropositionen har bl.a. följande slagits

fast beträffande den övergångsvisa garantipensionen.
För ålderspensionärogift skall den maximala övergångsvisaen ga-

rantipensionen basnivån 2,1 prisbasbelopp. Basnivån skall redu-vara
med 95 % inkomstrelaterad pension till 1,235 prisbas-ceras av upp
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prisbasbe-1,7251,235 ochmellanpensionsdelarmed 85 %belopp, av
garanti-övergångsvisaDendärutöver.pension%och med 40lopp av

inkomstrelateradvidbortreduceradheltdärmedpensionen pen-är en
prisbasbelopp.sion 3,0

prisbasbe-basnivå, 1,87lägreföreslagitspensionär hargiftFör en
pensioninkomstrelaterad%med 95reducerasskallDennalopp. uppav

1,55ochmellan 1,0pensionenmed 85 %prisbasbelopp,1,0till av
prisbasbe-2,681nivå tilldenna%och med 40prisbasbelopp över upp

lopp.
garanti-medkonstrueratshargarantipensionenövergångsvisaDen

kost-förebild,pensionärerpensionsmodellen för men avsomyngre
övergångs-i denannorlundanågotutformatsavräkningennadsskäl har

garantipensionen.visa
inkomst-avräknasskallgarantipensionen motövergångsvisaDen
folkpen-medreglerdagensefterberäknadPensionpension.grundad

omvandlasteknisktdärförmåstetilläggspension settallmänochsion
omläggningenvidhelheti sinpensionsrättinkomstgrundadgällatill att

beräknadpensionOmvandlingengarantipension.övergångsvistill av
folkpensionensskeföreslagitsregler harnuvarande attenligt genom

pensioninkomstgrundadlika medATP-pension sättsgrundbelopp plus
någoninte harpensionärergällerVadprinciperna.enligt de somnya

skall denpensionstillskottfolkpension ochharbaraalls dvs.ATP --
förslagMed dettamed noll.likaberäknaspensionsrätten upp-översatta

beståen-pensionsrättfrånövergångenvidtröskeleffektstår dock enen
beståendepensionsrätttilli ATPnoll kronorplusfolkpensionde enav

garanti-utfalletbeträffarvadi ATPkronafolkpension plus avenav
fåi ATP kommerkronahar ettattpensionen. Den orno-ensomperson

inte harmed denjämförtgarantipensionibelopptiverat somstort
tröskeleffektdennafastslogsprincippropositionenalls. attnågon ATP I

kandettaåstadkomma sär-föranmärkteseliminerasbör attattsamt
konstateradesDetinföras. att ut-reglerkompletterande behövaskilda

lagstiftnings-fortsattadetunderskulledessaforrrmingen övervägasav
arbetet.

garantipen-övergångsvisadenskallriktlinjernaEnligt de antagna
för deninomgarantipensionenmotsvarandesionen, sätt ramensom

till inte baramed hänsynreducerasålderspensioneringen,reformerade
tilläggspensionnågonmeddemförfrån ochålderspension ATP --

ocksåriktlinjerna görasenligtskallAvräkningfolkpensioneringen.
ochänstepensionerregler,äldreenligtänkepensionbeaktandemed av

pensioner.inkomstrelateradeutländska
denförslagetsärskilt över-framhöllsprincippropositionen attattI

beaktandemedavräknasfulltskallgarantipensionengångsvisa ut av
sänktfå följdtillskulle kunnasituationeri vissatjänstepensioner en
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disponibel inkomst för några pensionärer och detta inte kanatt accepte-
Det föreslogs det med hänsyn härtill bör inom detatt övervägasras. att

övergångsvisa garantipensionssystemets införa särskilda reglerram
förhindrar konsekvenser detta slag. sådanaOm regler enligtsom av

princippropositionens förslag skulle införas och därmed kostnaderna
för den övergångsvisa garantipensionen skulle öka, skall finansiering
härför sökas inom andra delar grundskyddet.av

fortsattaDen beredningen ålderspensionsreformen visathar attav
den modell för övergångsvis garantipension föreslogs i princip-som
propositionen i vissa situationer vid förtida eller uppskjutett.ex. uttag
kan nettoutfall alltför kraftigt frånskiljer sig vad gälldeettge som som
före omläggningen. gångUnder arbetets har tydliggjorts konstruk-att
tionen övergångsvis garantipension kräver omfattandeav en ut-en mer
redning vad varitän praktiskt möjligt genomföra i sambandattsom
med fárdigställandet förslaget till garantipension för pensionärerav
födda år 1938 eller Huruvida modifierad modell den typsenare. en av

i Ds föreslås1997:66 för garantipension för pensionärersom yngre
skulle kunna tillämpas också för den övergångsvisa garantipensionen
har därför inte I promemorian hänvisas tillprövats. särskildatt ut-en
redare skall i uppdrag lägga fram förslag till utformningnärmareattges

de regler bör gälla för den övergångsvisa garantipensionen.av som

Uppdraget

För årfödda 19-37 eller tidigare skall dagens grundskydd förpersoner
ålderspensionärer i form folkpension, pensionstillskott och det sär-av
skilda grundavdraget för folkpensionärer vid beskattning medersättas

särskild övergångsvis garantipension, skall beskattas enligten som
regler gäller för löntagare och kommer gälla församma attsom som

pensionärer födda år 1938 eller i det reformerade systemet.senare
Folkpensionen emellertid inte enbartär del grundskyddet utanen av

också kompensationutgör för första basbeloppet för dem haren som
tjänat in ATP. Att folkpensionen bort kan därför påverka detas även
pensionärer inte kommer berättigade till grundskydd iattsom vara
form övergångsvis garantipension. Inom det reformerade ålderspen-av
sionssystemet kommer mellangenerationen delvis få sin inkomst-att
grundade pension enligt nuvarande regelsystem och äldre ålderspen-
sionärer skall efter omläggningen grundskyddet fortfarande få in-av
komstgrundad pension baserad intjänade ATP-poäng. Ornlägg-
ningen grundskyddet innebär därför också omläggning den in-av en av
komstgrundade pensionen så del folkpensionensätt kommeratt av

betraktas inkomstgrundad pension ingåatt och i ATP.som
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övergångregler förutformai uppdragutredaresärskildEn att enges
målsättningenmedgarantipensionövergångsvisfolkpension till attfrån

ekonomisktnettoutfallfåskall settpensionär sämrei princip ingen ett
omläggningen.föreän

skallgarantipensionenövergångsvisadenkonstruktionenVid av
mellangeneratio-förgarantipensionenutformningenockså beaktas av

väsentligtkommerintetvå grundskyddssystemenså attde geattnen
utredningsförslageventuellabeaktasLikaså skallförrnånsnivåer.skilda

efterlevandepensioneringen.ochförtids-inomgrundskyddbeskattattill

reglerGenerella

förmöjligt utformasgenerella reglersåskallInriktningen att somvara
grund-beskattathögretillpensionernuvarandeomräkningen ettav

förstå kon-ochöverblickalättareblirtill detbidrarskydd. Det attatt
be-dock reglernakansituationervissaomläggningen. Isekvenserna av

praktikenmål ställts Inå till demodifieras förhöva att upp.somupp
för denmodellfler över-frågablisåledes änkunnaskulle det enom

nödvändigtdet inteEmellertid kangarantipensionen.gångsvisa anses
parti-situationertillfälligaförsärskilda modellerutforma t.ex.somatt

reglernautfommingensåledesbetyderpensionsuttag. Detellt att avom
pensionärmedförgarantipensionenövergångsvisa attför den somen

efterinkomstdisponibelfår sänktålderspensionpartielluppbär om-
fårläggningen detta accepteras.

indi-behandlasfall skallenskildamån undvikasbörmöjligasteI att
viduellt.

inkømstgrundad pensionOmvandling av

garantipensionenövergångsvisaskall denprincippropositionenEnligt
folk-med tillägg förATPålderspension i formbl.a.avräknas mot av

garantipensio-gälla förföreslogsgrundbelopp. Detsammapensionens
regelsystemet.reformeradedetomfattasde pensionärerför avsomnen

föddapensionärerförålderspensionberedningenfortsattaI den av
folkpensionsbe-så detformuleratshar förslageteller1938 attsenare

antalefteri 30-delarskall räknasATP-pensionenläggs tilllopp som
för ATP-gällerreglermotsvarandeATP-år enligttillgodoräknade som

pensionen.
äldreför degällamotsvarande skallnaturligt ävenkanDet attvara

enligtfolkpensionenutbetalasnuvarande reglerEnligtpensionärerna.
antal bosätt-förhållande tillitvå alternativenförmånligaste dedet av
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ningsår respektive i förhållande till antal ATP-år. Det förstnämnda
alternativet, folkpension i förhållande till bosättningsår, delses som en

grundskyddet och endast till pensionärer bosatta i Sverige. 30-utgesav
delsberäknad folkpension däremot tillsammans med ATP tillutges
svensk medborgare utomlands. ATP-pension utbetalas alltid vid bo-
sättning utomlands. Efter omläggningen kommer folkpensionen att ut-

del ATP och kommergöra därmed utbetalas till utomlandsatten av
bosatta, tjänat till ATP.rättsom

Pensionärer med nuvarande regelsystem uppbär folkpension isom
förhållande till bosättning, förhållandeeller till ATP-år,antalet skulle
således efter omläggningen i stället till sin fåATP folkpensionsbe-ett
lopp med 30-delsberäkning enligt de regler gäller för ATP-pensio-som

dvs. med beaktande bl.a. eventuella obetalda avgifter. Förnen, av pen-
sionärer har hög inkomstgrundad såpension de inte be-ärattensom
rättigade till övergångsvis garantipension kan detta innebära att pen-
sionen sänks.

Uppdraget utforma regler för omläggning från folkpension tillatt en
övergångsvis garantipension så i princip ingen fårpensionär sänktatt
disponibel inkomst omfattar den pensionärer inteäven grupp av som
kommer få del övergångsvisaden garantipensionen. de förslagIatt av

läggs beträffande omvandlingen inkomstgrundadeden pensio-som av
såledesskall hänsyn till eventuella effekter pensionen ocksåtasnen

för denna grupp.

Avräkning den övergångsvisa garantipensionenav

Enligt princippropositionen såvälskall garantipensionen den över-som
gångsvisa garantipensionen avräknas inkomstgrundad ålderspen-mot
sion, änkepension från tjänstepensionATP, och viss utländsk pension.

denI fortsatta beredningen fråganhar samordning garantipen-om av
sion och tjänstepensioner föreslåsI Ds 1997:66 så-prövats nytt. att
dan samordning inte skall ske, dvs. tjänstepensioner skall inte beaktas
vid beräkning garantipension för pensionärer födda 1938 ellerav sena-

Den kostnadsökning den uteblivna samordningen medför skallre.
finansieras inom för den inkomstgrundade ålderspensionen i detramen
reformerade systemet.

Vad gäller den övergångsvisa garantipensionen kan konstateras att
regelsystemet för garantipensionen respektive den övergångsvisa ga-
rantipensionen skall fylla delvis olika funktioner. Garantipensionen är

del i det reformerade livsinkomstbaserade pensionssystemet. Denen
övergångsvisa garantipensionen däremot skall grundskyddetersätta
inom nuvarande i såmed princip små förändringar möjligtsystem som
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målsättningförhållanden. Utifrån dennaenskildes ekonomiskadenav
reducera deninkomster skallvilkaskall utredaren över-pröva som

gångsvisa garantipensionen.

och omläggningennettoutfall före efterJämförelse av

övergångsvisaför denbetydelseKommunalskattens storlek har stor ga-
enskildeseffekt denomräkningenskonstruktion ochrantipensionens
i principhögskattekommunpensionär iinkomst. Omdisponibla enen
med likapensionärkommerfå disponibel inkomstskall oförändrad en

få nettoin-höjdlågskattekommuniinkomster bosatt attstora enmen
i och med omläggningen.komst

övergångsvisgarantipension ochmodeller fördeKonstruktionen av
frånutgickprincippropositionenpresenterades igarantipension ensom

därför% börkommunalskatt 34Enkommunalskatt 34 %. varaca
nettoutfallenskildesdenutgångspunkt för jämförelselämplig aven

ornlägg-beaktashär skallMenföre och efter omläggningen. även att
möjligt denså små förändringari princip skall medföraningen avsom

förhållanden.ekonomiskaenskildes
pensio-allmännainkomster denpensionärer har andraFör änsom

och efterolika förepåverka nettoinkomstendessakan sätt om-nen
storlek ATPpåverkas grundskyddetsnuvaranderäkningen. I system av

ochpensionstillskottet och ATPtjänstepension ATP reduceraroch -
givensärskilda grundavdraget. Fördettjänstepensionen reducerar en

såledesnettoutfalletbruttobeloppnivå pensionensden allmänna är
be-och till vilkettjänstepensionpensionären uppbärberoende av om

lopp.
all-dengarantipensionen skall avräknasövergångsvisaDen mot

Efter ornlägg-tjänstepensionen.eventuelltpensionen ochmänna mot
grundav-gäller det vanligaövergångsvis garantipensiontillningen
på dettaStorlekenpensionärer.beskattning för dessadraget vid även

pension och tjänstepen-allmänberoende förutomgrundavdrag är av,
ochpensionsförsäkringarprivatainkomstersion, andraäven t.ex.som

således haSådana kommerförvärvsinkomster. sidoinkomster att en
omräkningsmodell detgenerellnettoutfallet. Iviss betydelse för ären

sidoinkomsterförekomstenhänsyn tillemellertid inte möjligt att ta av
också fall hai flertaletpensionsförsäkring. tordeprivat Dessat.ex.som
nettoutfallet före ochpåverkan jämförelsenmarginell aven mer

påverkar detTjänstepensionen, i hög gradefter omräkningen. sär-som
utfallet.betydligt effekthaskilda grundavdraget, kan däremot större

eventuellbeaktaMöjligheterna schablonmässigt eller sättannatatt
tjänstepension därförskall prövas.
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Samordning med andra förmåner

Införande övergångsvis garantipension innebär höjningav en av
bruttopensionen. Den höjda bruttopensionsnivån påverka nivånkan på

förmåner,andra pensionären uppbär, inte varitsättettsom som av-
sikten. Det gäller för pensionärer med bruttosamordnad kommunalt.ex.
eller statlig tjänstepension. Om höjning den allmänna pensionenen av
skulle medföra tjänstepensionen sänks och den sammanlagdaatt
bruttopensionen därmed oförändrad har individen inte kompenseratsär
för borttagandet det särskilda grundavdraget. omräkningenav av pen-
sionen övergångsvis dåmed garantipension har inte fyllt sitt syfte. Det
torde finnas andra slag samordningar där motsvarande problemäven av
uppkommer. Utredaren sådanaskall kartläggning samord-göra en av

föreslå åtgärderningar och måni möjligaste undanröjer desom pro-
uppstårblem i samband därmed.som

Internationella förhållanden

Inom det reformerade skall krävas försäkringstid år40systemet en om
för till oavkortad garantipension. Garantipension utbetalas endasträtt
till den bosatt i Sverige, inte följer EG-rätten ellerär annatsom om av
konventionsförpliktelse. Inom nuvarande regelsystem krävs bosätt-en
ningstid år ATP-år40 eller 30 för till oavkortad folkpension.rättom
Svensk medborgare bosatt utomlands har till folkpension i 30-delarrätt

förhållandei till ATP-år.antalet tillgodoräknade
För födda år födelseårgångar1937 eller tidigare, dvs. depersoner

övergångsvisakommer omfattas den garantipensionen,attsom av
gäller Övergångsbestämmelser.emellertid innebär principDessa i att
det krävs bosättningsårsammanlagt tio för oavkortad folkpension

födelseår, två-fem bosättningsårberoende i anslutning tillvarav,
pensioneringen. Utredaren skall hur Övergångsbe-motsvarandepröva
stämmelser skall kunna överföras övergångsvisatill denatt avse garan-
tipensionen.

Ikrajlträdande

föreslåsI Ds 1997:66 garantipensionssystemet årför föddaatt personer
1938 eller årskall träda i kraft år2001, dvs. in-senare samma som
komstgrundad pension enligt reformerade regler börjar betalas ut.
Lämpligen kan ikraftträdandet för övergångsvisaden garantipen-även
sionen skjutas fram till tidpunkt, dvs. till den 1 januari 2001.samma
Eftersom garantipension inte kan års ålderuppbäras före 65 kommer de



Bilaga 259SOU 1999:17

då årsklassenår 2003,garantipensionsutbetalningamaförsta görasatt
medför-och nackdelarnaår. skall analyserafyller 65 Utredaren1938

årpåbörjasgarantipensionenövergångsvisautbetalningarna denatt av
åralternativt 2003.2001

Finansiering

allmännafinansieras medgarantipensionen skallövergångsvisaDen
konstruktionen tillmodifieringar över-förslag tillskattemedel. De av

totala kost-får innebära deintegångsvis läggsgarantipension attsom
princippropositionens för-jämfört medökargrundskyddetnaderna för

övergångs-kostnad för denökadmån innebärden förslagenslag. I en
andra delarsökas inomfinansieringskallvisa garantipensionen av

grundskyddet.

uppläggningArbetets

Genomförande-samråd medsitt arbete iskall bedrivaUtredaren nära
Översyn in-förutredningen1994:G och medS systemetavgruppen

pensionärerförkomstprövning bostadstillägg m.m.av
kommittéersamtligadirektiv tillbeakta regeringensUtredaren skall

1994:23,åtaganden dir.offentligaoch särskilda utredare attprövaatt
framlagda förslagkonsekvensernaregionalpolitiskaredovisa de av

jämställdhetspolitiska konsekvenserredovisadir. 1992:50, attom
ochbrottslighetenförkonsekvenserredovisadir. 1994:124 samt att

1996:49.dirdet brottsförebyggande arbetet
januari 1999.slutfört 31skallUtredarens uppdrag senastvara

Socialdepartementet
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