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Sammanfattning

Uppdraget

beskattad

garantipension.

Garantipensionen

med
som endast utges till pensionärer
Vårt uppdrag har varit
ålderspensionema.
konstruera

sionen

av en
är en utfyllnadspension
de lägsta inkomstgrundade
att utifrån

s.k. övergångsvis
ett grundskydd,
födda
år
1937 eller tidigare
är
som

samma principer
för de
garantipension,

och som således inte
övergångsvisa
de
reformerade
Den
garantipenreglerna.
av
skall ersätta dagens grundskydd
i form av folkpensionen,
pen-

pensionärer
omfattas

består

ålderspensionssystemet

i det reformerade

Grundskyddet

sionstillskottet

och

särskilda

det

grundavdraget

för

folkpensionärer

samma regler som gäller för löntagare
och för personer födda år 1938 eller senare som får sin pension enligt
det reformerade
pensionssystemet.
År 2001 avskaffas den ATP-baserade
delen av folkpensionen.
Den
Bestämmelkommer i stället att utges som en del av tilläggspensionen.
SGA

och skall beskattas

enligt

så att pensionärer vars ATP-baserade
folkpension
är
serna är utformade
få
den
kan
ålderspensionen
bosättningsbaserade
folkpensionen
lägre än
sänkt i samband med ornläggningen.
I vårt uppdrag ingår även att föreslå åtgärder som hindrar sådana oönskade konsekvenser.
Till denna del
vårt uppdrag även de personer som har så hög ålderspension
innefattar
att de inte kommer

Principerna
Centralt

att omfattas

för övergångsvis

i våra direktiv

av den övergångsvisa

garantipension

skall
är att den övergångsvisa garantipensionen
ingen skall få en lägre nettopen-

på ett sådant sätt att i princip
sion sedan skatten är avdragen jämfört

beräknas

garantipensionen.

med nettopensionen

rande systemet. Vi har kunnat konstatera
helt ersätter
gångsvisa garantipensionen
för den som saknar ATP,
den folkpension
som inte tillgodoräknas

i det nuvaatt detta uppnås om den över-

folkpensionen

i tilläggspensionen,

SOU 1999: 17
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respektive

i den omfattning

pensionstillskottet

har rätt till

pensionär

det i dag och

grundavdraget

det särskilda

för folkpensionärer

SGA.

den övergångsvisa gakonstruerat
har
Med detta som utgångspunkt
förmånema
och
så att sättet att beräkna de nuvarande
rantipensionen
vårt
förmed
så
Det
möjligt.
bibehålls
långt
dessa
till
rätten
nya
som
Den övergångsomvandlar
SGA till en pensionsförmån.
slag är att
och av de belopp
utgörs av denna "SGA-förmån"
folkpenbosättningsbaserade
den pensionsberättigades

visa garantipensionen

som motsvarar
sion och pensionstillskott.

av den övergångsvisa

Beräkning

garantipensionen
beräknas

att den övergångsvisa garantipensionen
grundval av de inkomster
som har betydelse för rätten till
SGA. Detta görs genom att ett beräkningsunderlag
leken
Vårt

förslag

innebär

den ATP

pensionstillskott,

ingå den folkpension,

det

som årligen utges till
I underlaget skall även in-

och den änke-ATP

enligt dagens regler.

den pensionsberättigade
viss utländsk

skall

I underlaget

ålderspensionär.

för varje

och storfastställs

socialförsäkringspension,

samt viss yrkesskadelivränta
Därefter skall beräkningsunderlaget

pension

svensk och utländsk

avsnitt

tjänste-

7.

räknas upp till en ny högre årlig

Därigenom får den pensionsberättigade
bruttopension.
en pensionshöjning som motsvarar värdet av hans eller hennes SGA. Den övergångsvisa garantipensionen
är det belopp som kvarstår när de inkomstrelatepension och yrkesrade pensionsinkomstema
samt annan utländsk
skadelivränta

dras från det uppräknade

underlaget

avsnitt

8.

SGA

för

inte överstiger 0,24 prisbasbelopp
de personer vars beräkningsunderlag
8 700 kr ersätts helt med det vanliga grundavdraget.
för närvarande
räknas därför inte upp.
Deras beräkningsunderlag
I likhet
dast

av
komster.

med SGA
storleken

påverkas den övergångsvisa

på den

pensionsberättigades

garantipensionen
samlade

enpensionsin-

har
om den pensionsberättigade
eller om han eller
gjort förtida uttag av sin ålderspension
exempelvis
40 bosättningsår i Sverige.
hon inte kan tillgodoräknas
föreslås
till
övergångsvisa
garantipensionen
Den högsta möjliga
Således

saknar

det betydelse

för en
för en ensamstående och 1,915 prisbasbelopp
Dessa nivåer gäller för en pensionär som helt sakgift ålderspensionär.
ATP.
nar
skall beräknas
garantipensionen
Vi föreslår
att den övergångsvisa
2,15 prisbasbelopp

för

alla

de ålderspensionärer

vars beräkningsunderlag

inte

överstiger

SOU 1999:17
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för en ensamstående
och 2,709 prisbasbelopp för
som är gift. Vi föreslår också att rätt till övergångsvis
endast skall föreligga
inom det i beräkningsunderlaget

prisbasbelopp

den pensionär

garantipension

går ett belopp som motsvarar den folkpension
som skulle ha utgetts i
form av ålderspension
i lagen om allmän försäkom bestämmelserna
ring AFL

alltjämt

gällde.
och den övergångsvisa

Beräkningsunderlaget

garantipensionen

skall

skall fastställas
när storom årligen. Nytt beräkningsunderlag
leken på ett eller flera av de belopp som ingått i beräkningsunderlaget
räknas

ändras.

förmåner

med andra

Samordning

uppbär kan i det nuvasom en pensionsberättigad
andra
fall
i vissa fall höja SGA. I
har tjänstepensionen

Den tjänstepension
rande

negativ

systemet

påverkan

på SGA.

tjänstepensionen

påverka

stor-

samma sätt som gäller
till följd av samordnings-

föreslår därför att den övergångsmed tjänstepensionen.
Detta sker ge-

Vi

garantipensionen.
samordnas

visa garantipensionen

ingår i beräkningsunderlaget

nom att tjänstepensionen

Många

garantipensionen

att ingen pensionsberättigad
får en sänkt nettopension.
Det är också logiskt att
i likhet med dagens system skall kunna minska den

i dag, garanteras
bestämmelserna

övergångsvisa

tillåts

tjänstepensionen

Om

leken på den övergångsvisa

ålderspensionärer

uppbär

avsnitt 7.
i dag sådan tjänstepension
enligt

med den allsom är samordnad
innebär att tjänstepensioBruttosamordningen
som sedan minskas med den allnen beräknas som ett bruttobelopp
får ut mellanskillnaDen pensionsberättigade
männa ålderspensionen.

kommunalt
männa

eller

statligt

tjänsteavtal

ålderspensionen.

innebär att om den allden som tjänstepension.
Bruttosamordningen
minskar
i motsvarande
grad.
tjänstepensionen
pensionen
höjs
männa
sådan
En
sänkning undviks i samband med övergången till övergångsvis garantipension

princip

samtliga

eftersom

fastställda

enligt

tjänstepensionen

avsnitt

dagens
7.

Under

belopp i beräkningsunderlaget
regler,

och

detta

gäller

även

är i
för

att de berörda avtalssåledes inte någon reduce-

förutsättning

kommer
parterna inte ändrar avtalsvillkoren,
ring av den bruttosamordnade
pensionen att ske.
I det nuvarande

systemet

påverkas SGA

och tjänstepensionen

pensionen
pensionsfönnåner
som beskattas
övergångsvisa
garantipensionen
förrnånema.

Detta

sionsberättigade

skall

blir

ske

i princip

förutom
av den allmänna
änke-ATP
och
även av
av utländska
i Sverige. Vårt förslag är att också den
samordnas

med de nämnda

pensions-

ett sådant sätt att effekten för den pendensamma som i dag avsnitt 7. Dock

11
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vårt förslag

avviker

gångsvis
saknar

inte

garantipension
folkpension.

svensk

bestämmelserna

från de nuvarande

genom att överutges till personer som helt
I det nuvarande
systemet kan SGA utges
skall

kunna

pension

personer som enbart uppbär utländsk
med svensk folkpension
kan likställas

avsnitt

8.

även till

yrkesskadelivränta

alltjämt

av den samordnade
skall ske
samma

och beskattas

samordnas

Vi

pensionen.
sätt avsnitt

med

med
3/4

av

beräknas

SGA

ograverad.

utges

om denna
i Sverige

ålderspensionen
minskas

ålderspensionen

genom att
Livräntan

yrkesskadelivräntan.
grundval

bestämmelser

nuvarande

Enligt

ålderspension

föreslår
Vid

7.

att samordningen
beräkningen
av den

med dagens system, den
beaktas. Därvid skall hänsyn tas till att
samordnade
ålderspensionen
SGA i vissa fall kan medges med ett större belopp än den samordnade
ingå
pensionen. I dessa fall skall därför viss del av yrkesskadelivräntan
i likhet

skall,

garantipensionen

övergångsvisa

i beräkningsunderlaget.
behåller

Vi

de nuvarande

även

ålderspensionen

mellan

om samordning
Detta innebär att den

bestämmelserna

och arbetsskadelivräntan.

i dag är berättigad till viss arbetsperson som jämte ålderspensionen
med ett
kommer
i fortsättningen
skadelivränta,
att uppbära livräntan
lika stort belopp

avsnitt

10.

Värdesäkring
Den

garantipensionen

övergångsvisa

om uppräkning

stämmelserna

att bei
prisbasanges
till den del som motsvarar

är värdesäkrad

genom

av beräkningsunderlaget

är värdesäkrat
Beräkningsunderlaget
och pensionstillskottet.
den 40-dels beräknade folkpensionen

belopp.

pensionen
vecklingen
vecklingen.

värdet

och därigenom
ändras mellan

Minskar

delvis

versa.

det reala värdet

Den

avsnitt

kan för-

att en pensionär som med stöd av dagens regler
inte påverkas av följsamhetsindexepensionstillskott

ökar den övergångsvisa
vice

garantipensionen

innebär

ha rätt till

skulle

av den övergångsvisa

åren.

Våra förslag

ringen.

Tilläggs-

inte, som i dagens system, att följa prisutkommer
att vara knuten till den allmänna inkomstututan
Detta innebär att det reala värdet av beräkningsunderlaget
däremot

kommer

8.

av hennes eller hans tilläggspension
omfattning
i motsvarande

garantipensionen

pensionär

som har en något högre

pension

så
och

påverkas

Sammanfattning

SOU 1999: 17

Tilläggspensionen

år 2001

Den del av folkpensionen
som baseras
år
fr.0.m.
kommer
folkpensionstillägg

antal

intjänade

ATP-år

s.k.

att utges i form
av
folkpensionsVi har observerat att bestämmelserna
tilläggspension.
om
tillägg inte tar hänsyn till att vissa år i det nuvarande systemet likställs
varför de pensionärer som år 2001 berörs av dessa bemed ATP-år,
2001

Vi föreslår därför
kan få en sänkning av sin nettopension.
ATP-år
vid beräklikställs
med
år
i
4
§
AFL
5
kap.
de
att
som anges
år
födda
1937 eller
för personer som är
ningen av folkpensionstillägget
i
för de pensionärer som får tilläggspension
tidigare. Vidare föreslår
stämmelser

skall
av änkepension att folkpensionstillägget
ATP-år
avlidne
makens
den
avsnitt 5.
grundval av

form

kunna

beräknas

på

Bosättningstillägg
innebär att de personer vars
De nya bestämmelserna
om tilläggspension
inte
folkpension
bosättningsbaserade
är högre än den ATP-baserade
Våra förslag ini tilläggspensionen.
hela folkpensionen
tillgodoräknas
att den resterande
För
vis garantipension.

nebär

ersätt med övergångsav folkpensionen
de pensionärer
som har så höga pensionsindelen

föreslår
att skillatt de inte får övergångsvis garantipension
stöd av
med
skulle
ha
den folkpension
mellan
utgetts
som
i
tilläggspensionen
ingår
och
det
folkpensionstillägg
dagens regler
som
skall också erBosättningstillägget
utges i form av bosättningstillägg.
komster
naden

för dessa personer, om det senare skulle ha utmed
stöd
regler avsnitt 7 och 8.
dagens
getts
av
utveckling
följer prisindexets
Bosättningstillägget
samma sätt
i det nuvarande
och pensionstillskottet
som gäller för folkpensionen
sätta pensionstillskottet

systemet.

Utbetalning
Vi

föreslår

att

övergångsvis

garantipension

eller

bosättningstillägg

skall utges utan ansökan till de personer som redan vid ikraftträdandet
påbörjas senare skall dock
Om pensionsuttaget
uppbär ålderspension.
utges först efter ansökan avsnitt 9.
eller bosättningstillägg
garantipension
rätt till övergångsvis
att en person är född före år 1938. Samtliga i dessa åldersklasser

förmånema
För
krävs

år 2001. Någon undre åldersgräns
63 år vid ett ikraftträdande
därför inte, utan samtliga pensionsberättigade
för uttag föreslår
som
skall kunna göra uttag av övergångsvis gaomfattas av bestämmelserna

har fyllt
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rantipension
januari

eller

2001.

bosättningstillägg
skall

Uttag

kunna

redan vid ett ikraftträdande
den l
eller
göras av hel, halv, tre fjärdedels

en fjärdedels förmån avsnitt 9.
och bosättningsHuvudregeln
garantipension
är att övergångsvis
tillägg betalas ut till den som är bosatt i Sverige. Vår bedömning är
dock att förmånema
även skall betalas ut till sådana personer som är
och som är bosatta inom EU/EESberättigade till svensk folkpension
området. Enligt vår bedömning är det förenligt
med EG-rättsliga
regler

påverkas av utländsk pension.
garantipensionen
att den övergångsvisa
kan
Den andelsberäkning
i
ske
och folkdag
som
av pensionstillskottet
kommer alltjämt
pensionsbeloppet
tillämpas
beräkningsundernär
att
laget fastställs avsnitt 14.

Finansiering

Övergången till ett system med helt beskattat
tialt

ökade

utgifter

ålderspensioner.

för

komstema.

Det kvarstår

till

övergångsvis

medför

grundskydd

Samtidigt

ökar

ini-

även skattein-

dock en nettokostnad.
I vårt uppdrag ingår att
lämna förslag
till finansiering,
för genomförandet
om kostnaderna
skulle bli högre än vad som skulle vara fallet om princippropositionens

förslag

garantipension

genomfördes.

Emellertid

har

ett sådant sätt att
nettokostnaden
för genomförandet
blir den samma, 0,9 mdkr, som med
princippropositionens
förslag avsnitt 13.
konstruerat

den övergångsvisa

garantipensionen

Lagreglering
Bestämmelserna

och bosättningsgarantipension
om övergångsvis
De regler som i övrigt gäller
tillägg förs in i lagen om garantipension.
för garantipension
såsom uttagsregler
och processregler
skall också

gälla för övergångsvis
Bestämmelser
födda

år 1937 eller

garantipension

om
tidigare

en övergångsbestämmelse
nämnda lag.
Genom
tillskottet

våra förslag
och SGA

och för bosättningstillägg.

för personer
av folkpensionstillägg
skall enligt vårt förslag regleras genom att
till LIP förs
i lagen om införande
av

beräkning

kan bestämmelserna

för ålderspensionärer

om folkpension,
avskaffas.

pensions-
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Ikraftträdande
har också

I vårt utredningsuppdrag

ingått att diskutera
garantipensionen.

tidpunkten

för

De två alternativ

av den övergångsvisa
i utredningsdirektiven
har
framförts
är år 2001 och år 2003. Vi har
som
folkpensionen fr.o.m.
därvid konstaterat
att eftersom den ATP-baserade
flertal
ändringar måste
år 2001 kommer att ingå i tilläggspensionen
ett
införandet

göras

lagstiftningen,

i den gällande

gångsvisa

garantipensionen

skjuts

av den överom genomförandet
fram till år 2003. Dessa ändringar

Vi ser en risk att allmänen tvåårsperiod.
för penförtroende
de pensionsberättigades
endast
gäller
förändringar
som
om omfattande

gälla under

skulle

endast

hetens

och då i synnerhet

minskar,
och som därtill är svåra att förstå genomförs i pensionsperiod
kort
en
systemet.
och
Vi anser också att utbetalning
av övergångsvis garantipension
bör påbörjas samtidigt
bosättningstillägg
som den lag som reglerar
träder i kraft. Detta sker
dvs. lagen om garantipension,
dessa förmåner,

sionssystemet

den 1 januari

pensionen

2001.

införs

Vi

föreslår

således att den övergångsvisa
avsnitt 13.

vid denna tidpunkt

garanti-
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Författningsförslag

1

till

Förslag

Lag

i lagen

ändring

om

1998:702

om

garantipension
Härigenom

föreskrivs

i fråga

om garantipen-

om lagen 1998:702

sion
§§ be-

dels att i nuvarande
3 kap. skall 8 § betecknas 3 § och 3-7
tecknas 12-16 §§ och att nuvarande
4 kap. 5 § skall betecknas
6§,

4 kap.

dels att 1 kap. 1-2 §§, 2 kap. 1-4 §§ och 6-7 §§, 3 kap. 1-2 §§, nya
3§ och nya 12-15 §§, 4kap. 1-4 §§ och nya 6 § och 5 kap. 1-3
skall ha följande lydelse,
samt punkten 2 i övergångsbestämmelsema
dels att det i lagen skall införas elva nya paragrafer 3 kap. 4-11
4 kap. 5 § samt 5 kap. 4 § av följande lydelse,
dels att det närmast före 3 kap. 4
12 § och 17 § skall införas

§§

och 17
rubriker

med följande

skall

dels att det i övergångsbestämmelsema
ter, 5-10, av följande lydelse.
Nuvarande

nya

lydelse,
införas

Föreslagen

lydelse
1 kap. Allmänna

sex nya punk-

lydelse

bestämmelser
1§

Garantipension

till

den

utges
som saknar inkornstgrundad ålderseller
inkomstpension
vars

ålderspension inte överstiger ett visst högsta
belopp.
Garantipensionen
är beroende

grundade

av försäkringstid.

Garantipension
födda

år 1937

ges till
underlag
överstiger
lopp. Är

högre
ges.

den

enligt
ett

eller

för

personer
tidigare
utberäknings-

vars
3 kap.
visst

4 § inte

högsta

be-

beräkningsunderlaget

kan bosättningstillägg

ut-
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Bestämmelserna

lagen

i

dem som är födda

gäller

Garantipension

år 1938

eller senare.

till

för

personer
senare utges
saknar
inkomst-

år 1938 eller

födda

den

som

ålderspension

grundad
inte

eller

vars

ålderspension

inkomstgrundade

överstiger

visst

ett

högsta

belopp.
till

Rätten
och

garantipension

bosättningstillägg

bero-

är

ende av försäkringstid.

2§
och

Garantipension
dema

för

sådan

administrationen
skall

pension

och

Garantipension

kostna-

ningstillägg

av
finansieras

samt
administration

för

av statsmedel.

skall

pensioner

bosätt-

kostnaderna
av sådana
finansieras
av

statsmedel.
2 kap.

Försäkringstid
1§

försäkringstid

Som

rantipension
tid

under

skall
vilken

varit folkbokförd

en person har
i Sverige enligt

till

flyttning

hänsyn dock
utresan
nämnda

utlandet

inte tas till

rantipension

och

tillägg

tillgodoräknas

skall

under

1991:481.

vilken

folkbokförd

skall

för

försäkringstid

Som

ga-

tillgodoräknas

folkbokföringslagen
Vid

för

en person
i Sverige

Vid

flyttning

tid

har varit

enligt

1991:481.

folkbokföringslagen

tid efter

ga-

bosättnings-

till

utlandet

skall

hänsyn dock inte tas till tid efter
enligt
utresan
om
personen

enligt

om
personen
lag då skall avregistre-

nämnda

ras som utflyttad.

lag då skall

avregistre-

ras som utflyttad.
2§
Den

som före

folkbokföringen
vistats

i Sverige

tidpunkten

för

oavbrutet

har

efter

Den som före

folkbokföringen

att ha ansökt om uppehållstillstånd,
skall
för
garantiförsäkringstid
som
och bosättningstillägg
pension

tiden

även

ansökan

hållstillstånd

folkbokföringen.

till

om

uppeför
tidpunkten

i Sverige

för
har

att ha ansökt om uppehållstillstånd,
skall
för garantisom försäkringstid
pension
tillgodoräknas
även
från

vistats

tidpunkten
oavbrutet
efter

tillgodoräknas

tiden

från

ansökan
om uppehållstillstånd
till tidpunkten för folkbokföringen.

1999:17
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3§

eller

2

3

som

tillgodoräknas

tid

han eller

har varit

hon

fyllde

sionssökande

då han

punkten
ankom

från

hemland

tidigare

sitt

med det kalenderår

hon

Därvid

vilken

den

har

varit

sökande

från

Sverige

först

fyllde

skall

han

varit

ankoms-

hon

fyllde

räkningen

skall

eller

64 år. Vid

ning

från

bortses
vid

vilken

för

eller

Med tid i hemlandet
ankomsten

ankom

då
till

en så stor
tillhemlandet
i
skall

Därvid

den pensionssökande

har

från

den

landet

till

i Sverige
till

ankomsten

fyllde

hon

tidsrymden
sionssökande
till

från det att den penförsta gången kom

landet till

år. Vid

tid

då han

64 år och hela

och med det kalen-

derår då han eller

be-

hon fyllde

beräkningen

64

skall bortses

personen, vid
i Sverige, har rätt till

från tid för vilken

bosättning

pen-

pension från hemlandet.

sion från hemlandet.

den första

tidpunkten

först

och med det kalenderår

bosätt-

personen,
i Sverige, har rätt till

hon

bosatt

första

då han

det kalenderår

år till

25
eller

vilken

i

från det att den pensionssökande
första gången kom till landet till
och med

det ka-

med

och

andel av tiden
godoräknas som svarar mot förhållandet
mellan den tid under

och hela tidsrymden

64

han eller

vilken

då den pensionssökande

Sverige.

ten till landet till och med det
hon
kalenderår
då han eller

fyllde

från

hemland
lenderår

pensions-

den första

och

även tillgodo-

hon har varit bosatt i sitt tidigare

och

bosatt

försäk-

som

garantipension

tid under

räknas

i

en så stor andel av tiden i hemlandet tillgodoräknas
som svarar
mellan den tid
mot förhållandet
under

skall

bosättningstillägg

då den pen25 år till tid-

eller

Sverige.

till

bosatt

stöd

§
för

ringstid

vilken

under

3

1989:529

även

av 3 kap. 2
utlänningslagen

med

eller

försäk-

garantipension

för

ringstid

tillstånd

utlänningslagen

§
skall

1989:529

uppehålls-

har beviljats

Den

uppesom har beviljats
hållstillstånd
med stöd av 3 kap.
Den

skall
till

likställas

Sverige

han eller hon har beretts en tillfällig

tid då den pensionssökande

har befunnit

före

sig i ett annat land där

fristad.
4§

En

svensk

medborgare

som
sänd

av Svenska kyrkan har varit
till ett annat land för arbete för
räkning skall som
arbetsgivarens
för garantipension
försäkringstid
även

tillgodoräknas

dock

längst

denna

tre år i följd.

tid,
Det-

En svensk medborgare
som
Svenska
kyrkan har varit sänd
av
till ett annat land för arbete för
arbetsgivarens räkning skall som

försäkringstid

för garantipension

och bosättningstillägg

godoräknas

denna

även tilltid,

dock
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tre år i följd. Detsamma
för en svensk medborgare
som har varit utsänd av ett annat
svenskt trossarnfund,
ett organ

samma gäller för en svensk medborgare som har varit utsänd av
trossamfund,
ett annat svenskt
knutet
till ett
ett organ som är
sådant
ideell

samfund

skall

vilken

den

Vid

beräk-

bortses

från

tid för

verksamhet.

Vid

utsände,

vid

bosätt-

skall

bortses

från

sådan

den

utsände,

vid

landet

Sverige,

ning i Sverige,

har rätt till

från

pension

som är knutet till ett sådant samfund eller en svensk ideell organisation
biståndssom bedriver

en svensk
som bedriver

biståndsverksamhet.

ningen

längst

gäller

eller

organisation

det

som inte enligt
ligga till grund

andra

från

sion

för beräkning

inte enligt

av

skall

beräkningen
tid för

vilken

sådan penlandet som

det andra

3 kap. 4 § eller

ligga

till

i

bosättning

har rätt till

3 kap. 3 § skall

garantipension.

för

grund

12 §
beräk-

ning av garantipension.
Bestämmelsen

i första

den som enligt
make.

stycket

1 kap. 4 § under

gäller

make

medföljande

även

var att likställa

utsändningstiden

och
med

6§
Den som omedelbart
före den
kalendermånad
då han eller hon
65 år uppbar

fyllde

eller

pension

hel

levandepension
1962:381

om

ring

om

skall,

ligare

än

pension

enligt

lagen

levandepension

det

pensionen

är

försäk-

beräkning
eller

förmån-

enligt

ligare

för

än

efter-

enligt

om

lagen

allmän
det

är

försäkförmån-

beräkning

en

enligt

försäkringstid

1-5 §§,

som
garantipension

tillägg

hel förtids-

hel särskild

om

skall,

ring

som legat till
av förtids-

den

eller

1962:381

tillgodoräknas

den bosättningstid
för

65 år uppbar

fyllde

efter-

försäkringstid

som
garantipension

grund

hel förtids-

beräkning

en

1-5 §§,

Den som omedelbart
före den
kalendermånad
då han eller hon

särskild
allmän

för

och bosättnings-

tillgodoräknas

den

bo-

som legat till grund
beräkning
av förtidspensio-

sättningstid

särskilda

för

efterlevandepensionen.

den särskilda
nen eller
levandepensionen.

efter-

7§
Den

ringstiden

sammanlagda
för

försäk-

garantipension

skall sättas ned till närmaste
antal år.

hela

1999:17

sammanlagda

Den

ringstiden
och

för

bosättningstillägg

sättas ned till
tal år.

försäk-

garantipension

närmaste

skall
hela an-
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3 kap.

och beräkning

Uttag

3 kap. Uttag

av

och beräkning

garantipension

av

och bosätt-

garantipension
ningstillägg
1§

Garantipension

utges

och

Garantipension

endast

bosätt-

försäkringstid

ningstillägg
utges endast till den
försäksom kan tillgodoräknas

Garantipension

ringstid

till

den

som kan

tillgodoräknas

om minst tre år.
får tas ut tidigast
från och med den månad då den

pensionsberättigade

fyller

om minst tre år. Garanför personer födda år
1938 eller senare får tas ut tidigast från och med den månad då

tipension

65 år.

fyller

pensionsberättigade

den
65 år.
2§

Garantipension
har rätt till

om

ålderspension
och till

den

inkomstpension

tilläggspension
1998:674

till

enligt

som
eller

lagen

inkomstgrundad
endast

utges
om
den del han eller hon gör

för
sådan
pension
av
får
fall
tid.
I
annat
gasamma
inte tas ut i andelar.
rantipension

uttag

Den
eller

som
tidigare

är född

år

1937

begränsa

får

sitt

och bo-

av garantipension
till att avse
eller
hälften
fjärdedelar,
uttag

sättningstillägg

fjärdedel

av pensionen.

tre

en
Om den

också har
pensionsberättigade
enligt
till
tilläggspension
rätt
om inkomstålderspension
utges
eller
bosättgarantipension

lagen

1998:674

grundad

om och till
hon gör uttag
av sådan pension för samma tid.
till den som
Garantipension

ningstillägg

endast

den del han eller

år 1938 eller senare och
har
rätt till inkomstpension
som
enligt lagen
eller tilläggspension

är född

1998:674

om

inkomstgrundad

utges endast om
och till den del han eller hon gör

ålderspension

för
sådan
pension
av
samma tid. I annat fall får garantipension inte tas ut i andelar.
uttag
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3 §
Till

grund

beräkning

för

enligt

garantipension
skall,

av
§§

4-6

om inte annat anges i 7
den
inkomstgrundade

ligga

ålderspension

den pensom
har rätt
till för

sionssökande
år. Med

samma

inkomstgrundad

ålderspension

avses ålderspenlagen 1998:674
om

sion enligt

inkomstgrundad
före

ålderspension

reducering

9 § samma

gatorisk

och

därvid

enligt

som inte är
med garantipension

lag.

Inkomstpenskall

premiepension

beräknas

som om den
endast
hade

pensionssökande
tillgodoräknats

pensionsrätt

inkomstpension

som
om
före reduce-

4 kap. 6 § lagen

enligt

för

och

denna pensionsrätt,

inkomstgrundad
hade

obli-

lagstiftning

att likställa
enligt denna

ring

12 kap.

ålderspension

utländsk

sion

enligt

lag, och allmän

om

ålderspension,
18,5

utgjort

procent

av

pensionsunderlaget.
tillämpning

Vid

skall,

stycket

av första
pensionsrätt

då

eller pensionspoäng
bristande

eller

giftsbetalning
räknats

till följd
har

inte

eller

av

underlåten

har

avtillgodo-

reducerats

för

den pensionssökande,
till

hänsyn tas
eller
inkomstpension

den

tilläggspension
utgetts

som skulle
avgift hade

om full

ha
er-

lagts.
Vid beräkning
sion

enligt

4-6

komstgrundad
ställas

av garantipen§§ skall med in-

ålderspension

tilläggspension

änkepension

som

lik-

i form av
med
uppbärs

Partiell

garantipension

skall

en så stor andel av gaberäknad
för den
rantipension
utgöra

som är född år 193 7 eller tidigare enligt 8-11 §§ och för den
som är född år 1938 eller senare
enligt 13-16 §§ vid helt uttag
som svarar mot den andel med
vilken uttag görs. Motsvarande
skall gälla för bosätmingstillägg

enligt
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stöd
serna
ändring

Övergångsbestämmel-

av
till

lagen

1988:881

om

i lagen

1962:381

om
efter-

försäkring

allmän

levandepension
sion enligt

samt
och förtidspen-

utländsk

lagstiftning.
Beräkning

garantipensiøn

av

som
tidigare

eller

år

är född

den

för

1937

4§
För den som är ogift och helt
åldersinkomstgrundad
saknar

enligt

pension

liga

3 § eller

vars årålders-

inkomstgrundade
inte

pension

överstiger

1,26

skall
prisbasbeloppet,
den
årliga
garantipensionen
2,13 gånger prisbasmotsvara

gånger

beloppet

basnivån

för

ogifta

med ett belopp
som
den inkomstgrundade
motsvarar
enligt 3
ålderspensionen
För den som är gift och helt
minskat

saknar

inkomstgrundad

pension

enligt

liga
pension
gånger
den

ålders-

3 § eller

inkomstgrundade
inte

överstiger

enligt

3

beräkningsunderlag

ett

1 beräkningsunder-

skall

laget

som utges till

ålderspension

samma
skall dock

T illäggspensionen

uppgå till

motsvarande

rättigades

ett belopp

minst

pensionsbeenligt
tilläggspension
den

lag. Vidare

6 kap. 2 § 2 nämnda

1,14

som

den

för

pensionsberättigade
alltid

lagen

kap.

6

om inkomstgrundad

1998:674

år.

tilläggs-

den

ingå

enligt

pension

skall

prisbasbemotsvara
gifta
basnivån
för
loppet
minskat
med ett belopp
som
den inkomstgrundade
motsvarar
ålderspensionen

skall

fastställas.

den

ingå

tjänstepension

utges till den pensionsberättigade för samma år.
skall

1 beräkningsunderlaget

garantipensionen

1,9 gånger

beräkning

för

årav den pensionsberättigades
enligt 7-11 §§
liga garantipensiøn

vars åråldersskall

prisbasbeloppet,
årliga

Som underlag

också

ingå

rande

ha

utgetts

sionsberättigade

före
del

om

i

detta

2001,

belopp

tidpunkt

tilläggspension.
ett belopp

pensionstillskott

allmän

lydelse

kapitlens

den 1 januari

nämnda

gå

som
den penenligt 5-6 kap.
till

1962:381

lagen
försäkring

motsva-

folkpension

den

skulle

belopp

ett

till

inte

den

från

utges i form av
Vidare skall inmotsvarande
som

skulle

det
ha
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till

utgetts
tigade

den

enligt

pensionsberät-

lagen

1969:205

i lagens lyom pensionstillskott
delse före den 1 januari
2001.
Om den pensionsberättigade
sådan

uppbär

yrkesskadeliv-

som anges i 4 kap. 4 §
beräkningsunderlaget
i

ränta
skall

dessutom

livräntan

ingå

för

år till

så stor del att besamma
till
räkningsunderlaget
uppgår
vad han eller hon, med bortseende

från

samordningen
skulle

4 kap. 5

enligt

lagen

och pen-

försäkring
enligt

lagen

om

i dessa

lagars

den 1 januari

2001

pensionstillskott
lydelser före

till

haft rätt

form av folkpension
om allmän
sionstillskott

enligt

tilläggspension
enligt
samt
6 kap. 2 § 1 lagen om inkomstgrundad
del

ålderspension

denna

till

har föranlett

av pensionstillskottet.
räntan får dock inte ingå
ning

med

räkningsunderlaget

den

minskLivi be-

högre

belopp än att underlaget uppgår
till högst 1,515 gånger prisbas-

beloppet
eller

för

1,34

den

som är ogift
prisbasbegånger

loppet för den som är gift.
5§
För den som är ogift och vars
åldersårliga inkomstgrundade

enligt

pension
1,26
skall

gånger
den

årliga

3

§

överstiger

prisbasbeloppet,
garantipensio-

skillnaden
mellan
nen motsvara
0,87 gånger prisbasbeloppet
och

belopp
ett
motsvarar
som
48 procent av den del av den inkomstgrundade
ålderspensionen

Vid fastställande

ningsunderlaget
med

enligt

tilläggspension

tilläggspension
pension

som

i form

uppbärs

av beräk4 § skall
likställas
av änkemed stöd

till
av övergångsbestämmelserna
lagen 1988:881
ändring
i
om
1962:381
lagen
om allmän

försäkring
levande-

eftersamt ålders-,
och förtidspension
en-

i

SOU 1999:17
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3 § som överstiger
prisbasbeloppet.

enligt
gånger

den som är gift

För

årliga
1,14

enligt

den

lagstiftning,

skattskyldighet

om det
för

i Sverige.

pensionen

överstiger

prisbasbeloppet,

gånger

skall

§

3

föreligger

och vars
ålders-

inkomstgrundade

pension

ligt utländsk

1,26

årliga

garantipensio-

skillnaden
mellan
nen motsvara
76 gånger prisbasbeloppet
och

belopp
ett
motsvarar
som
48 procent av den del av den inkomstgrundade
ålderspensionen
enligt

3 § som

gånger

prisbasbeloppet.

1,14

överstiger

6 §
den som inte kan tillgodoräknas
40 års försäkringstid

Med tjänstepension

För

skall garanti-

för garantipension
till så stor

andel

prisbasbeloppet
och

ogift

avkortas

basnivåer

pensionens

av 2,13 gånger
för den som är

stycket förstås

gående

tjänsteförhållande

utländsk

sådan likställd

samt
pension,

skattskyldighet
om det föreligger
för pensionen
i Sverige.

prisbasbe-

1,9 gånger

enligt 4 §

sådan pension som utges till följd av före-

första

den som är gift, som
mellan
mot förhållandet

loppet för
svarar
det antal

vilka

år för

försäk-

tillgodoräknas

den

pensionsberättigade

och

talet

40.

respektive

kan

ringstid

Nivåerna

1,14

1,26

prisbasbeloppet

gånger

0,87 respektive
samt beloppen
76 gånger prisbasbeloppet,
för

beräkning

garantipension
av
4 och 5 §§, skall avkortas

enligt

på motsvarande

sätt.

7§
Har

rättigade
eller

den

rätt till

1998:674

om
alltid

enligt lagen

inkomstgrundad
skall

garantipen-

beräknas

som

skall

Garantipension

inkomstpension

tilläggspension

ålderspension
sionen

garantipensionsbe-

om

nas enligt

8-11

räkningsunderlaget

§§ om det i be4 §
enligt

ett

belopp

folkpension

enligt

ingår

1962:381

om

beräk-

motsvarande
5 kap.
allmän

lagen

försäk-

25
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tilläggs-

och

inkomstpensionen
pensionen

hade börjat

kalendermånad

då

sionsberättigade

ring

lyftas den
den

fyller

3,0867

4 § inte över-

enligt
den

för

stiger

ogift

är

som

prisbasbeloppet

gånger

som är gift
gånger prisbasbeloppet.
och för

den

före

beräknings-

och

2001

underlaget

pen65 år.

lydelse

dess

i

1 januari

den

2,709

Om sådant

tillägg utges som
6
9 § lagen om inkap.
i
avses
komstgrundad
ålderspension
och

om

eller

inkomstpension
har tagits

den kalendermånad

ut före
då den pen-

sionssökande

65 år skall,

tilläggspension

vid

Åzllde

beräkning

sion,

detta

svarande

tillägg
sätt

tilläggspension
enligt

garantipen-

av

ökas på
som
har

hel

6 kap. 10 § samma

mot-

årlig

minskats

lag.
8§

Partiell

garantipension

skall

utgöra en så stor andel
beräknad
rantipension

av ga-

beräkningsunderlaget

Om

enligt 4 § överstiger

enligt

0,24 gånger

prisbasbeloppet

men inte uppgår

till

prisbasbeloppet,

4-7 §§ vid helt uttag som svarar
mot den andel med vilken uttag

1,3 gånger

skall

görs.

tipliceras

mul-

beräkningsunderlaget
med

efter minskas

och

1,513

med 0,112

där-

gånger

prisbasbeloppet.
beräkningsunder-

Uppgår

laget
gånger
till

4 § till

enligt

prisbasbeloppet

1,507

loppet för

gånger

1,3

men inte
prisbasbe-

den som är ogift

och

prisbasbeloppet

för

1,34 gånger
den

minst

är

som
ningsunderlaget

gift

skall

beräk-

multipliceras

med 1,42

9§
För den som är ogift och vars
beräkningsunderlag
enligt
4 §
uppgår

till

minst

1,507

gånger

SOU 1999: 17
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prisbasbeloppet

men inte övergånger prisbasbe-

1,515

stiger

skall

loppet

beräkningsunder-

laget räknas

upp till 2,15 gånger

prisbasbeloppet.
den som är gift och vars
beräkningsunderlag
enligt 4 § är
lika med 1,34 gånger prisbasFör

beloppet

skall

beräkningsunder-

laget

räknas

gånger

prisbasbeloppet.

till

upp

1,915

10 §
För den som är ogift och vars
enligt
4 §

beräkningsunderlag
1,515

överstiger

basbeloppet
underlaget

intill

prisbasbeloppet
2,15
Den

laget

1,515

gånger
till

upp

prisbasbeloppet.

av

beräkningsunderöverstiger

1,515

prisbasbeloppet

skall

som

gånger

pris-

beräknings-

räknas

gånger
del

gånger

skall

multipliceras

med 0,596.

För

den som är gift och vars
beräkningsunderlag
enligt
4 §
1,34 gånger

överstiger

beloppet

skall

underlaget

intill

prisbasbeloppet
915
Den

gånger
del

laget

av

1,34
räknas

gånger
till

upp

prisbasbeloppet.
beräkningsunderöverstiger

1,34

prisbasbeloppet

skall

som

gånger

prisbas-

beräknings-

multipliceras

med 0,58.

11 §
Den

årliga

garantipensionen

utgörs av det belopp som återstår sedan beräkningsunderlaget

enligt 4 § har räknats
8-10

§§ och

därefter

upp enligt
minskats

med den tilläggspension,

tjänste-

27
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yrkesskadelivränta

och

pension

i beräkningsenligt 4 och 5 §§.

som har
underlaget

ingått

beräkningsvars
enligt 4 § inte över-

den

För

underlag

prisbasbe-

stiger

0,24

gånger

loppet

skall

den årliga

pensionen

minskats

sedan detta

underlaget

tilläggspension,

med den

tjänste-

och yrkesskadelivränta

pension

som har ingått
underlaget.

Beräkning

beräknings-

i

garantipension

av

den

för

garanti-

beräknings-

utgöra

år

är född

som

1938

eller senare

12§
Till

grund

för

enligt

garantipension
skall,
16

beräkning

av
§§

13-14

anges
om inte annat
ligga den inkomstgrundade

ålderspension
sionssökande

den pensom
till för
har rätt

år. Med

samma

i

inkomstgrundad

avses ålderspenlagen 1998:674
om
ålderspension
inkomstgrundad

ålderspension
sion enligt

före

enligt

reducering

9 § samma

12 kap.

lag, och allmän

gatorisk

obli-

enligt

ålderspension

utländsk lagstiftning
som inte är
med garantipension
att likställa
denna
lag. Inkomstpenenligt
sion
därvid

och

som om den
hade
endast

beräknas

pensionssökande
tillgodoräknats

pensionsrätt

inkomstpension
denna pensionsrätt,
ring

enligt

skall

premiepension

och

före

om
som
reduce-

4 kap. 6 § lagen

inkomstgrundad

för

om
ålderspension,

Författningvörslag
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hade

18,5

utgjort

procent

av

pensionsunderlaget.
Vid

av första
pensionsrätt

tillämpning
skall,

stycket

då

eller pensionspoäng
eller

bristande

giftsbetalning
räknats

till följd
har

inte

eller

av

underlåten

av-

tillgodoför

har reducerats

den pensionssökande,
till

hänsyn tas
eller
inkomstpension

den

som skulle
avgift hade

tilläggspension
om full

utgetts

ha
er-

lagts.
Vid beräkning
sion

enligt

av garantipen§§ skall med

13-15

ålderspension

inkomstgrundad
likställas

tilläggspension

i form

uppbärs
av änkepension
som
med stöd av Övergångsbestämtill lagen 1988:881
melserna
om ändring
allmän
om

1962:381

i lagen

försäkring

samt
och förtids-

efterlevandepension
enligt

pension

utländsk

lagstift-

ning.
13 §
För den som är ogift och helt
åldersinkomstgrundad

saknar

enligt 12 § eller vars år-

pension
pension

inte

den

årliga
2,13

beloppet

basnivån

minskat

med

motsvarar

pension

gånger

prisbas-

för

ogifta

belopp

ett
som
den inkomstgrundade

ålderspensionen
saknar

skall

garantipensionen

motsvara

För

1,26

överstiger

prisbasbeloppet,

gånger

liga

ålders-

inkomstgrundade

liga

enligt 12

den som är gift

och helt

inkomstgrundad

ålders-

enligt

12 § eller vars årålders-

inkomstgrundade

29
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pension

inte

överstiger

den

årliga

garantipensionen

prisbasbe-

1,9 gånger

motsvara
basnivån
loppet
minskat

1,14
skall

prisbasbeloppet,

gånger

för

gifta

med

motsvarar

ett belopp
som
den inkomstgrundade

enligt

ålderspensionen

12

14 §
För den som är ogift och vars
åldersinkomstgrundade

årliga
1,26

12 § överstiger

enligt

pension

prisbasbeloppet,

gånger

skall

den

årliga

garantipensio-

skillnaden

mellan
nen motsvara
och
0,87 gånger prisbasbeloppet

belopp
motsvarar
ett
som
48 procent av den del av den inkomstgrundade
ålderspensionen
enligt 12 § som överstiger
gånger prisbasbeloppet.

1,26

För den som är gift och vars
åldersårliga inkomstgrundade

enligt

pension
1,14
skall

den

12 § överstiger

prisbasbeloppet,

gånger

årliga

garantipensio-

mellan
nen motsvara skillnaden
och
76 gånger prisbasbeloppet

belopp
motsvarar
ett
som
48 procent av den del av den inkomstgrundade
ålderspensionen
enligt 12 § som överstiger
gånger prisbasbeloppet.

1,14

15 §
För
doräknas

den som inte kan tillgo40 års försäkringstid

för garantipension
pensionens

basnivåer

till så stor andel

prisbasbeloppet
ogift

skall garantiavkortas

av 2,13 gånger
för den som är

och 1,9 gånger

prisbasbe-

Förfatmingsförslag
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den som är gift, som
mellan
mot förhållandet

loppet för
svarar
det antal

vilka

år för

pensionsberättigade
40.

den
talet

och

respektive

1,26

Nivåerna

1,14

försäk-

tillgodoräknas

kan

ringstid

prisbasbeloppet

gånger

samt beloppen 0,87 respektive
76 gånger prisbasbeloppet,
för

beräkning

av garantipension
enligt 13 och 14 §§, skall avkortas

på motsvarande
Beräkning

sätt.

av bosättningstillägg

17 §

Bosättningstillägg
den

enligt

till

utges

beräkningsunderlag
vars
3,0867
4 § överstiger
och 2,709

som är ogift

prisbasbeloppet

för

den

för

prisbasbeloppet

gånger

gånger

den som är

gift.
Bosättningstillägg
folkpension

som
skulle

berättigade

den

utgör

den pensions-

haft rätt

till

enligt 5-6 kap. lagen 1962:381
i kapitlens
om allmän försäkring
den 1 januari
2001

lydelse före
till

den

nämnda

form
6kap.

detta

del

belopp från

tidpunkt

inte

tilläggspension

av
2 § 2 lagen

av pension

enligt

1998:674

om inkomstgrundad
sion.
4 kap. Utbetalning

i

utges

ålderspen-

m.m.

1§
För

garantipension

tillämpliga

delar

stämmelser

i

om

lagen

inkomstgrundad

i

gäller

följande

be-

1998:674

ålderspen-

För

garantipension

sättningstillägg
liga delar följande
lagen

1998:674

gäller

och

bo-

i tillämp-

bestämmelser
om

inkomst-

i

31
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-

12 kap. 1 och 2 §§ om ansökan,
12 kap. 3 § första stycket samt andra stycket

ningen
-

om återkallelse
12 kap. 5 § första

samt 6-8
om utbetalning,
och
återbetalning,
om

och andra styckena

pension.

14 kap. 7 och 8 §§ om avdrag

Vid

utbetalning

samtidig

lagen

skall

utbetalning
av
bosättningstillägg

enligt

pension

och
skall

stycket

ålderslagen om inkomstgrundad
ske
garantipensionen.
pension

avrundning

5§

andra

lagen

enligt

stycket

inkomstgrundad
till

12 kap.

lagen

om
ålderspension

garantipensionen

ske
rätt

om

ålderspension

inkomstgrundad

avrundning

12 kap. 5 § andra

enligt

samtidig

garantipension,

eninkomstgrundad

om

ålderspension

Vid

av

pension

och

och andra me-

första

och minskning,

14 kap. 1 § första och tredje styckena

garantipension
ligt

ålderspension:

grundad

sion:

sådan pension

eller om
inte före-

ligger på bosättningstillägget.
2§

Garantipension
ut endast till
Sverige. Vid
det skall

betalas

skall

Garantipension

ningstillägg

den som är bosatt i
till utlanflyttning

dast

betalas

garantipension

ut till och med den månad då
den pensionsberättigade
enligt

folkbokföringslagen

1991

skall avregistreras

som utflyttad.

till

skall
den

och

bosätt-

betalas

ut eni
bosatt

som är
till
flyttning

Sverige.

Vid

det skall

garantipension

utlanoch bo-

betalas
ut till
och med den månad då den pensionsberättigade
enligt folkbok-

sättningstillägg

:481

skall

föringslagen

1991:481

avregistreras

som utflyttad.

3§
Den

som
garantipension

följd

av

har börjat

men
bosättning

uppbära
till

som
utomlands

inte längre har rätt att få garanti-

pension
även

utbetald

i fortsättningen

till

sig,

kan

få garanti-

om det med hänsyn till
omständigheterna
är uppenbart
oskäligt att inte betala ut garan-

pension

Den som har börjat
eller
garantipension

ningstillägg

men

uppbära
bosätttill

följd

som
utomlands

inte
av bosättning
garantipenlängre har rätt att
sion eller bosättningstillägg
utbetald

till

sättningen
eller

sig, kan
få

även

i fort-

garantipension

bosättningstillägg

om

det

1999:17
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tipensionen.

med hänsyn

till

omständigheter-

na är uppenbart oskäligt att inte
betala ut garantipensionen
eller

bosättningstillägget.
4§
För
pensionsberättigad
en
grund
som har rätt till livränta
obligatorisk
försäkring
enligt
av

lagen
för

1916:235

om försäkring
arbete,
lagen

i

olycksfall

1929:131

försäkring

för

eller

lagen

1954:243

yrkesskadeför-

om
vissa yrkessjukdomar
om

som enligt annan
lag eller särskild författning
eller

enligt

regeringens

har rätt

förordnande

till

livränta,

annan
som
av eller betalas ut av
Riksförsäkringsverket,
skall gabestäms

rantipensionen

pensionsberättigad
en
år
1938 eller senare
född
är
som
och som har rätt till livränta på
grund

av obligatorisk
lagen 1916:235

enligt
säkring
lagen
för

eller

säkring

För

för

1929:131

om försäkring
eller
yrkessjukdomar

vissa

lagen

1954:243

om yrkesskaeller som enligt annan lag eller särskild författning
eller enligt regeringens
förord-

deförsälcring

nande har rätt till

annan livränta,
eller
betalas ut
av
skall
Riksförsäkringsverket,

som bestäms

enligt

som sägs i andra
Motsvarande
skall gälla

stycket.

garantipensionen

i fall

vad

livränta

utländsk

utges

lagstiftning
säkring.

om

yrkesskadeför-

Minskning

skäll

inte

emot

enligt

ske på grund

ränta enligt
livränta

därav liv-

lagen 1976:380

arbetsskadeförsäkring
nan

då

som

om
eller
anbestäms med

av

som
Motsvarande
livränta

lagstiftning

säkring.

livränta
tiden.
därav

som berättigar till sjukskall det anses som om
utgavs under sjukdomsHar

eller

livränta
livränta

eller
viss

livränta

penning,
livränta
tiden.
därav

skall
andra

stycket

2

skall

som

där-

av liv-

grund

eller
bestäms

om
anmed

nämnda

lag.
av
skada
för
vilken
liven
ränta har börjat utges återigen
sjukdom som berättigar till sjuk-

tid

anses som om livränta utges eller som om den livränta som utges har höjts med ett

ske

Medför

ut mot ett engångsbelopp,
det vid beräkning
enligt

bytts

för

del

yrkesskadeför-

arbetsskadeförsäkring
nan

sjukdom

utländsk

enligt

ränta enligt lagen 1976:380

tillämpning

penning,

enligt
stycket.

gälla i fall då

skall

om

inte

emot

minskas
i andra

Minskning

Medför
ränta

sägs

utges

tillämpning

nämnda
lag.
av
skada
för
vilken
liven
har börjat utges återigen

om föri arbete,

olycksfall

minskas

vad

försäkring

skall det anses som om
utgavs under sjukdomsHar
livränta
eller
del

eller

livränta

för

viss

tid

bytts ut mot ett engångsbelopp,
skall det vid beräkning
enligt
andra stycket anses som om livränta utges eller som om den liv-
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belopp

beloppet

ränta som utges har höjts med ett
som svarar mot engångsenligt de vid utbytet
beloppet

som svarar mot engångsde vid utbytet
enligt

belopp

försäkringstekniska

tillämpade

försäkringstekniska

tillämpade

grunderna.

grunderna.

inkomstpension
enligt lagen 1998:674
av garantipension,
och tilläggspension
enligt samma
ålderspension
om inkomstgrundad
livränta
varje
lag skall minskas med tre fjärdedelar
av
som överstiger
Summan

och som den pensionsberättigade
uppen sjättedel av prisbasbeloppet
därvid i första hand göras på garantiskall
bär som skadad. Minskning
skall
Garantipension
tilläggspensionen.
pensionen och därefter
motsvarande

denna

aldrig,

i
av bestämmelserna
pension enligt lagen om in-

grund

tillsammans

med utgiven

ålderspension,

för månad

paragraf,

komstgrundad

som den pensionsberättiga-

med den livränta

sätt minskas

de uppbär som efterlevande.
skall dock
Garantipension

för den som är ogift
av prisbasbeloppet
loppet för den som är gift.

räknat

understiga

och 11,5 procent

13 procent
av prisbasbe-

5§
en pensionsberättigad
sedan minst trettio dagar i följd

För

Om

är

intagen

stalt

eller

kriminalvårdsan-

i

är häktad

skall,

och med den trettioförsta

från

dagen,

utges med högst
ett belopp som innebär
att gamed
tillsammans
rantipensionen

garantipension

utgiven
1998:674

om

inkomstgrundad

ålderspension

uppgår

månad

4,5

räknat
räknas

ligen

avvikit

vistas

utom

till

för

procent
av
Såsom intagen

prisbasbeloppet.
skall

lagen

enligt

pension

även den som oloveller
anstalt
från
anstalt

med

anled-

Skall garanning av permission.
dras in för del av en
tipensionen
kalendermånad,
beräknas
garantipensionen
trettiondel

en
beloppet

och

för

dag till

varje

månads-

av
avrundas

till

pensionsberättigad

en

som är född år 193 7 eller tidigare och som har rätt till sådan
livränta
som anges i 4 § första

stycket

och

första

me17 kap. 2 § lagen

skall

ningarna

andra

om allmän försäklydelse före
i paragrafens

1962:381
ring

den 1 januari

lämpas.

2001 alltjämt

enligt

Samordning

nämnda

bestämmelse

till-

skall

där-

vid ske med den tilläggspension
den
pensionsberättigade
som
har rätt till enligt 6 kap. 2 § 1

lagen

1998:674

om

ålderspension

grundad

han

inkomstoch den
eller

hon
som
skulle haft rätt till enligt lagen
1962:381
om allmän försäk-

folkpension

ring

i

1 januari

dess
2001.

lydelse

före

den

1999:17

SOU 1999: 17
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krontal.

närmaste
Den
kassan

allmänna

får

försäkrings-

medge

hörig,

en nära anuppehälle
är

som för sitt
beroende av den pensionsberättigade, rätt att helt eller delvis
uppbära sådan del av garantipensionen,
sägs i första
skall utges.

som

enligt

vad som
inte

stycket annars

6 §
Om

en pensionsberättigad
sedan minst trettio dagar i följd
i kriminalvårdsanär intagen
stalt eller är häktad skall, från
och med den trettioförsta
dagen,
utges med högst
innebär
att
eller
bosätt-

garantipension

belopp

ett

som
garantipensionen

ningstillägget
utgiven

tillsammans

med

enligt

pension

lagen

1998:674

om inkomstgrundad
ålderspension
till för
uppgår
månad

räknat

4,5

procent
av
Såsom intagen

prisbasbeloppet.
skall

räknas

ligen

avvikit

vistas

utom

även den som olovanstalt
eller
från
anstalt

med anled-

Skall ganing av permission.
eller
bosättrantipensionen

ningstillägget

dras

en kalendermånad,
rantipensionen

ningstillägget

för

trettiondel

en
loppet

och

får

tigade,

rätt

gabosätt-

eller

dag till

varje

av
avrundas

maste krontal.
allmänna
Den
kassan

del av

in för

beräknas

månadsbetill

när-

försäkrings-

medge en nära anhörig, som för sitt uppehälle är
beroende av den pensionsberätatt helt

eller

delvis

35

SOU 1999: 17

36 F örfattningsförslag

sådan

uppbära

eller

pensionen

del

av garantibosättningsav
vad som
enligt

tillägget,
som
sägs i första stycket
skall utges.

annars

inte

Övriga bestämmelser

5 kap.

1§
För

gäller

om garantipension
i tillämpliga
delar följande

bestämmelser
sion

i

lagen

komstgrundad

-

om garantipension
i
gäller
bosättningstillägg

För beslut

beslut

13 kap.

delar

tillämpliga

följande

be-

om beslut om pen1998:6740m
in-

stämmelser

ålderspension:

i lagen

om beslut om pension
1998:674
om inkomst-

grundad

ålderspension:

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

andra styckena

och

11 § första

stycket,

12

13 § första och

och
samt 15 och 16 §§ om omprövning,
17 och 18 §§, 19 § andra och tredje styckena,

21 §§, 22 § andra och tredje styckena

20 och

samt 23 § om överklagande.
2§
Ett beslut

Ett beslut

om garantipension
för viss tid skall ändras av allmän försäkringskassa,
om det

om garantipension
för viss

eller

bosättningstillägg

tid för

den som är född år 1937
skall
ändras
tidigare
av

eller

som
av en ändring
den ålderspengjorts beträffande

allmän

sion,

föranleds

försäkringskassa,
om det
ändring
som
av en

gjorts

beträffande

föranleds

efterlevandepension

förtidspension

för

eller

tid
samma
grund för beräk-

som legat till
ning av garantipensionen.

eller

den pension

för samma tid
i beräkningsunder-

de belopp

ingått

som
laget enligt

3 kap. 4 och 5 §§.

om garantipension
för viss tid för den som är född
Ett beslut

år 1938 eller senare skall ändras
om
av allmän försäkringskassa,
av en ändring som
beträffande
den ålders-

det föranleds

gjorts

pension,
eller

efterlevandepension

för samma
till
för belegat
grund
som
räkning av garantipensionen.
tid

förtidspension

F örfattningsförslag
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3§
För

garantipension

tillämpliga

delar

stämmelser

i

om
sion:

-

lagen

inkomstgrundad

i

gäller

följande

gäller

liga delar följande

1998:674

ålderspen-

och

garantipension

För

sättningstillägg

be-

i lagen

bestämmelser
om inkomst-

1998:674

ålderspension:

grundad

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

underrättelse
-

till en enskild,
15 kap. 10, 11, 13 och 14

bo-

i tillämp-

om

och om uppgiftsskyldig-

om anmälan

het,
-

15 kap. 15 § om undantag från sekretess,
15 kap. 16 § första stycket andra meningen

sättning
-

och överlåtelse,

om förbud

mot pant-

och

15 kap. 17 § om preskription.
4§
Den som har rätt till pension
denna lag är skyldig att

enligt

uppgifter

lämna

som är av bety-

tillämpningen av lagen.
Den som uppbär garantipension eller bosättningstillägg
är
delse för

dröjsmål
skyldig
utan oskäligt
att anmäla till den allmänna förde pensäkringskassan
om
sionsinkomster

legat till

eller

grund för

av garantipensionen
sättningstillägget
sätt ändrats

belopp som
beräkningen
eller

bo-

upphört,

på

annat
dan pensionsinkomst

eller

ligga

beräkningen

till

grund för

om såsom skall

eller bosättav garantipension
har tillkommit.
ningstillägg

Övergångsbestämmelser

Denna

lag träder i kraft

den l januari

2001.
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Med försäkringstid

rantipension

skall för

för
tid före

gaår

enligt
avses bosättningstid
5 kap. lagen 1962:381
om alllyi kapitlets
män försäkring

2001

delse före

den 1 januari

2001.

1937

För

personer

eller

tidigare

försäkringstid

för

födda

år

skall

rätten

som
till och

beräkningen

av garantipension
och bosättningstillägg
avses bo-

intjänandetid

och

sättningstid
för

vid

tilläggspension

ning av folkpension
1962:381
lagen

försäkring

före

födda

lydelse

2001.

1 januari

personer

5 kap.
allmän

om
kapitlets

i

den

beräk-

enligt

år

För
eller

1938

avser bosättmotsvarande
gälla för

skall

senare

ningstid
tid före

vad

den 1 januari

Den
år 2000 får

lagen

2001.

som vid utgången av
enligt
ålderspension

1962:381

om
och som har
eller
garantzpension

försäkring

allmän
rätt till
bosätt-

har rätt till utbetalsådan
förmån
utan anav

ningstillägg
ning
sökan.

Om det vid ikraftträdandet
av denna lag inte utan betydande dröjsmål
kan avgöras
om
eller till vilket belopp en pensom är född år
har rätt till
tidigare
eller
bosättgarantipension

sionsberättigad
eller

1937

men det finns sannolika
skäl för att sådan rätt
föreligger,
får försäkringskassan

ningstillägg,

besluta

be-

talas

skall
att ersättning
med
preliminärt
ut
ett

be-

räknat

belopp.

Beloppet
ligt

3 kap.

skall
3-11

beräknas
§§ eller

denna lag på grundval
den allmänna
kända

en17 §

av de för

försäkringskassan

uppgifterna

sionsberättigades

om den penpensionsin-

1999:17
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och andra

komster

faktiska för-

hållanden

till-

av betydelse för
lämpningen av denna lag.
Om

det

bestäms

senare

att
bosätt-

eller

garantipension

utges eller

inte skall

ningstillägg

utges med ett lägre belopp
kan den som uppburit pensionen
enligt 4 kap. 1 § vara skyldig att

skall

betala

tillbaka

tald

pension.

lika

skäl

minska

mycket

för

det sannoin eller

Finns

för

utbe-

dra

att

ersättningen,

kan försäk-

besluta att pensioskall
hållas
inne eller utges
nen
med ett lägre belopp till dess
slutligt beslut fattas.

ringskassan

När

eller

garantipension
har

bosättningstillägg

betalats

ut efter beslut enligt punkt
skall
försäkringskassans

6
i

12 kap. 1 § lagen 1998:674

om
ålderspension

inkomstgrundad

utredningsskydlighet
angivna
motsvarande
tillämplighet.
äga
Beslut

av
om utbetalning
till
annan,
som
med stöd av bestämmel-

ålderspension

fattats

kap.

i 16
sen
1962:381
ring före
skall

12

§

lagen

om allmän försäkutgången av år 2000,

fortsätta

att

tillämpas

för

utbetalning
eller

av garantipension
bosättningstillägg.
En pensionsberättigad

vid utgången

folkpension
det enligt

som
av år 2000 får sin
till utlanutbetalad

lagen

1962:831

om
trots vad
som anges i 4 kap. 2 § ha rätt att
få utbetalningen
av garantipenallmän

sionen

gjord

försäkring

eller
till

skall

bosättningstillägget

utlandet

och beräknad
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ha
samma sätt som skulle
gjorts vid bosättning i Sverige.

på

10. Bosättningstillägg

enligt

3 kap. 17 § skall

också utges till
beräkningsunderlag

den

i vars
enligt 3 kap. 4 § ingår

ett belopp
pensionstillskott

motsvarande

enligt

lagen 1969:205

sionstillskott.

om pen-

Bosättningstillägget

skall

utges med ett belopp motsvarande
det pensionstillskott

som den enskilde skulle haft rätt
till enligt
lagen om pensionstillskott
i lagens lydelse för den
januari

2001.

1999:17

F örfattningsfbrslag

SOU 1999:17

2

till

Förslag

Lag

i lagen 1998:704

ändring

om

lagen 1962:381

om allmän

lagen 1967:381

försäkring

i fråga

föreskrivs

Härigenom

allmän

om

i

ändring

om

om lagen
försäkring

1998:704

i

om ändring

dels att punkten 11 i övergångsbestämmelsema
till lagen 1988:881
om ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse,
dels att punkten 8 i övergångsbestämmelsema
till lagen 1992: 1277
om ändring

i nämnda

Nuvarande

lydelse

lag skall ha följande

lydelse.

Övergångsbestämmelser till lagen 1988:881
allmän

i lagen om

om ändring

försäkring

11.

I

då

fall

rätt

till

för

december

föreligger

tillägg
månad
äldre

1989
Vad

som

om
tilläggspension

i form

skall

i stället
eller

komstpension
sion enligt

om
därvid

ålderspension

skrivits

pension

barn-

fortfarande

gäller

bestämmelser

förmån.

enligt

månad

1989

och

skrivits

om

om

lagen

till
av bamtillägget
ålderspension
som uppbär
skall ske endast i den utsträck-

pension
pension

enligt

och

hel

garanti-

lagen om garanti2,13 gånger

överstiger

prisbasbeloppet.
Bamtillägg
som
utges till pension som tagits ut
till viss andel skall utgöra mot-

eller

eller garantipension

ningstillägg

den
skall

av åldersgälla in-

tilläggspenom

ålderspension

inkomstgrundad

1998:702

ålderspension

i form
i stället

och

lagen 1998:674

sion enligt

Minskning

ning summan av hel pension enligt lagen om inkomstgrundad

som

komstpension

Minskning

om denna
därvid
före-

ålderspension

skall

den

barn-

fortfarande

gäller

tilläggspension
pension

till

december

för

bestämmelser

äldre

Vad

garantipension.

om

föreligger

fönnån.

tilläggspen-

då rätt

I fall

ll.

tillägg

före-

ålderspension

garantipension

1998:702

denna

av åldersgälla in-

lagen 1998:674

inkomstgrundad
eller

lydelse

Föreslagen

eller

bosätt-

enligt

lagen

garantipension.

om

till

bamtillägget

av

ålderspension

uppbär

som
ske endast

i den utsträck-

ning summan av hel pension enligt lagen om inkomstgrundad

ålderspension
eller

pension
enligt

lagen

överstiger
år

1937

för

och

hel

garanti-

bosättningstillägg
om garantipension
den som är född

eller

tidigare

2,15
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svarande

till

andel av bamtillägg
skall
Därvid

vad

pension.

hel

som föreskrivs
om minskning
andel

i tredje

meningen

gälla motsvarande

av 2,13 gånger

prisbasbe-

1938

den som är född år
2,13 gånger
senare

loppet. Bamtillägg
tagits

pension

som
skall utgöra

andel

loppet.

och för

prisbasbeloppet

gånger

eller

prisbasbe-

som utges till
ut till viss
motsvarande

till hel penav bamtillägg
sion. Därvid skall vad som före-

andel

och fjärde

i tredje

skrivs
ningarna

minskning

om

andel

motsvarande

respek-

gånger

prisbasbe-

om ändring

i lagen om

2,13

tive

2,15

av

prisbasbeloppet

gånger

megälla

loppet.

Övergångsbestämmelser till lagen 1992:
allmän

1277

försäkring

bamtillägg
som utges med stöd av Övergångsbestämmel1988:881
till
lagen
om allmän
om ändring i lagen 1962:381
sema
fråga
bosatt
i
I
försäkrad
Sverige.
tillkommer
försäkring
om en
som är
1989
för december
svensk medborgare,
som hade rätt till bamtillägg
8 Rätt till

i

äldre bestämmelser
gäller fortfarande
och som är bosatt utomlands,
5 kap. 2
i detta lagrums lydelse vid utgången av år 1989.

Bamtillägg
utges
tal år med

av samma

an-

pensionspoäng eller
som ligger
samma bosättningstid
till
grund för beräkningen
av
folkpensionen.
Bamtillägg

till

ålderspension

grundval av samma anutges
tal försäkringsår
som ligger till
grund för beräkningen av garantipension enligt lagen 1998:702
om
garantipension,
legat till

grund

skulle

för beräkning

om rätt till
förelegat.

garantipension
pension

eller

till

Bamtillägg

förtidspension

till

grundval

ha

av
sådan

förtidspension

grundval av samma anutges
eller
tal år med pensionspoäng
som ligger
samma bosättningstid
till
grund för beräkningen
av
Motsvarande
folkpensionen.

för

gälla

skall

bamtillägg
för

ålderspension
1937

eller

födda

år

varvid

med beräkningen

pension

skall

förstås

till

personer
tidigare,
av folkberäkning

i form av åldersav folkpension
lagen
enligt
5 kap.
pension
allmän
försäk1962:381
om
ring

i kapitlets

1 januari

2001.

ålderspension

lydelse före

den

Bamtillägg

till

för

personer

SOU 1999:17
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födda

år 1938 eller senare utges
av samma antal för-

grundval

säkringsår

som ligger till grund
beräkningen
av garantipension enligt lagen 1998:702
om

för

garantipension,
legat till

grund

eller

garantipension
pension

om rätt till
förelegat.

Om bamtillägg

med tillämpning
av andra stycket
sådant
oavkortat
skall minskning
tillägg,
av
tilläggspension
uppbär beräknas
som den försäkrade
viss andel

bamtillägg

och andelsberäkning

lopp som framkommer

enligt

andra

efter denna minskning.

skulle

stycket

ha

för beräkning

av
sådan

skall

utges med
med hänsyn till
ett oavkortat
det be-

göras
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Författningsförslag

3

Förslag

SOU 1999:17

till

om
ändring i lagen 1998:675
om
inkomstgrundad
lagen 1998:674

Lag
av

om

införande

ålderspension
Härigenom

i fråga om lagen 1998:675
ålderspension
inkomstgrundade
om
lydelse.

föreskrivs

lagen 1998:674
skall ha följande

av
om införande
att 15 § och 26 §

15 §
För den som är född år 1937 eller tidigare skall, i stället för bestämmeli 4 kap.
och fastställande
serna om tillgodoräknande
av pensionspoäng

ålderspension,
gälla vad som
om inkomstgrundad
sådan
i ll kap. 6 §
pensionspoäng
tillgodoräknande
av
om
före den
i
allmän
lydelse
försäkring
paragrafens
lagen 1962:381
om
lagen

1998:674

föreskrivs
l januari

1999. Därvid

skall

vad som sägs om tilläggspensionsavgift
sionsavgift och allmän pensionsavgift,

i stället

avse ålderspen-

vad som sägs om inkomst som avses i 11 kap. 3 § första stycket d
i stället gälla inkomst som avses i 2 kap.
lagen om allmän försäkring
ålderspension, och
6 § första stycket 4 lagen om inkomstgrundad
med basbelopp avses det förhöjda
enligt l kap.
prisbasbeloppet
6 § lagen om allmän försäkring.
för tid med början efter utFör den som har beviljats förtidspension

gången av år 1998 och som inte har uppburit sådan pension till någon
1999 skall dock för tillgodoräknandel omedelbart
före ingången av

gälla de nya bede av pensionspoäng
med anledning av förtidspension
ålderspension. Vistämmelserna
i 4 kap. 9 § lagen om inkomstgrundad
dare skall vad som sägs i 11 kap. 6 § första stycket lagen om allmän
i styckets lydelse före den l januari 1999 om inkomster
försäkring
som
avses i punkt 2 i första stycket i denna
träffande inkomster
som, med tillämpning
13 § denna lag, skall anses hänförliga
1998.

Pensionspoäng
styckena

skall

inte

för det år under vilket

paragraf

tillämpas

endast

i
av bestämmelserna
till tiden före utgången

tillgodoräknas
den försäkrade

enligt

första

och

be-

av är
andra

har avlidit.

För den som är född år 193 7
vid beräkskall
tidigare

eller

enligt
av tilläggspension
6 kap. 2 § 2 lagen om inkomstgrundad
ålderspension
även
ningen

Färfattningssfêirslag

SOU 1999:17

tillämpas
allmän

4 § lagen

5 kap.

om
6 i

och punkt

försäkring

till

övergångsbestämmelserna

om ändring
i bestämmelsernas

1992:1277

lagen

nämnda

lag

lydelse före den 1 januari

i

2001.

26 §

Inkomstpension
som
1962:381

ålderspenom inkomstgrundad
från och med januari år 2001 till den

lagen 1998:674

ut utan ansökan
utgången
av år 2000
försäkring.
allmän
om

sion skall betalas
vid

enligt

uppbär

ålderspension

Beslut

enligt

lagen

utbetalning

om

till

tilläggspension

annan

av
som

av bestämmel§
16
12
lagen om allkap.
sen i
före utgången av
män försäkring

fattats

år

2000

lämpas

Denna

lag träder i kraft den 1 januari

med stöd

skall

för

fortsätta

att
utbetalning

tilläggspension

enligt

inkomstgrundad

ålderspension.

2001.

lagen

tillav
om

45

46 Författningsförslag

4

SOU 1999:17

till

Förslag

Lag

om

ändring

i lagen

lagen 1969:205
Härigenom

om

1998:705

om

ändring

i

pensionstillskott

föreskrivs

att i fråga lagen 1969:205
om pensionstillskott att punkten 2 i övergångsbestämmelsema
till lagen 1998:705
om
ändring i nämnda lag skall ha följande lydelse.

Nuvarande
Äldre

lydelse
bestämmelser

Föreslagen
skall

fortsätta

att gälla för tid före
ikraftträdandet.
För tid därefter

skall

äldre

bestämmelser

fort-

att gälla för personer
som
är födda år 193 7 eller tidigare.

sätta

Äldre
fortsätta

lydelse
bestämmelser

att gälla
ikraftträdandet.

för

skall
tid

före

sou

Författningsfdrslag

1999:17

5

till

Förslag

Lag

ändring

om

i kommunalskattelagen

1928:370
Härigenom

att punkten 2 i övergângsbestämmelsema
1928:370
i kommunalskattelagen
ändring
om

föreskrivs

lagen 1998:682

upphöra
Nuvarande
Äldre

fortsätta

till
skall

att gälla.

Föreslagen

lydelse
bestämmelser
att gälla

som är födda

lydelse

skall

för

personer
år 1937 eller tidi-

gare.
Denna lag träder i kraft den
gången vid 2002 års taxering.

l januari

2001

och tillämpas

första
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6

SOU

till

Förslag

Lag

ändring
lagen 1990:773
om

i lagen
om

1998:707

särskilt

vård

Härigenom

föreskrivs

lydelse

till

sjukt eller

i fråga om lagen 1998:707
skall ha följande lydelse.

lag att 5 och 6

Nuvarande

av

Föreslagen

i

ändring

om

pensionstillägg

ålderspension för långvarig
handikappat barn
nämnda

om ändring

lydelse

5 §
För sex tillgodoräknade
vårdår är det särskilda pensionstillägget
per
kalenderår
fem procent
enligt l kap. 6 § lagen
av prisbasbeloppet
1962:381
För varje vårdår som tillgodoräknas
om allmän försäkring.
därutöver

ökar tillägget med fem procent av prisbasbeloppet.
den som har börjat uppbära särskilt pensionstillägg
före den
då han eller hon fyller 65 år minskas tillägget med 0,5 procent

För
månad

för varje

månad som, då tillägget
då han eller hon fyller 65 år.

börjar

utges,

återstår

till

den månad

För den som har börjat att uppbära särskilt pensionstillägg
efter den
då han eller hon har fyllt 65 år ökas tillägget med 0,7 procent
för varje månad som, då tillägget börjar utges, förflutit
från den månad
månad

när han eller

hon fyllt

han eller hon fyllt

65 år, dock

För den som inte kan tillgo40 års försäkringstid

garantipension

längst till

och med den månad

enligt

lagen

För den som är född år 1937
tidigare och som inte kan

eller

tillgodoräknas

1998:702

tid

utgör

stämmelserna

om garantipension
särskilt pensionstillägg
till

ålderspension
det

särskilda

beräknat

samma andel av
pensionstillägget,

enligt

första-tredje

styckena,

enligt

garantipension
som
3 kap. 6 § lagen om ga-

rantipension
utsättningarna

tipension

utgör

av oavkortad

eller,

för rätt till

förelegat,

när

70 år.

doräknas
för

1999: 17

skulle

om förgaranutgöra

sådan pension.

för

full försäkrings-

folkpension

enligt

be-

i 5 kap. 1 § lagen

i paraom allmän försäkring
den
grafens
lydelse
före
1 januari

2001

pensionstillägg
sion
nat

särskilt

ålderspen-

andel

av det särberäkpensionstillägget,

samma

skilda

utgör
till

efter första-treaje

styckena,

som skulle ha utgetts med viss
andel av oavkortad
sådan folkpension.

För

den

som

är född

i

SOU

F örfattningsförslag

1999: 17

inte

och som
senare
40 års
tillgodoräknas

eller

år1938
kan

för garantipension

försäkringstid
enligt

1998:702

lagen

garantipension

till ålderspension

pensionstillägg
andel

samma

av

lagen

om

en-

styckena,

första-tredje

garantipension

särskilda

det

beräknat

pensionstillägget,
ligt

om
särskilt

utgör

enligt

som
3 kap.15 §

garantipension

utgör

för
om förutsättningarna
förelegat,
rätt till garantipension
skulle utgöra av oavkortad sådan

eller,

pension.
6§
Om inte annat följer av denna
lag skall vad som föreskrivs
om

garantipension

i lagen 1998:702

eller
om garantipension
tillämpas
författning

pensionstillägg.

Detta

i annan
särskilt

skall

dock

inte gälla i fråga om samordning
sådan livränta
som avses i
4 kap. 4 § lagen om garantimed

pension.
I fråga om inkomstskatt

Om inte annat följer av denna
lag skall vad som föreskrivs
om

garantipension

i lagen 1998:702

eller
om garantipension
tillämpas
författning

i annan
särskilt

Detta skall dock
pensionstillägg.
inte gälla i fråga om samordning
som avses i
4 kap. 4 och 5 §§ lagen om garantipension.

med sådan livränta

gäller särskilda

föreskrifter.

49

50 F örfattningsförslag

7

SOU

till

Förslag

Lag

i lagen

ändring

om

och

handikappersättning
Härigenom
sättning

föreskrivs

och Vårdbidrag

Nuvarande

1998:703

om

Vårdbidrag

i fråga om lagen 1998:703
om handikapper17
§§
skall
ha
följande
lydelse.
att

lydelse

Föreslagen

lydelse

l7§

Handikappersättning

vårdbidrag
nadsvis.

skall

och

När ersättningsbeloppet

beräknas

sättning

för månad

skall den erför år räknat från vilken

beräkningen
delbart

utgår
krontal

närmaste

med tolv.

är järrmt

som
Om den ersättförutom

kappersättningen

eller

draget

även

enligt

uppbär

enligt

sättning

delbart

som
Om den ersätt-

med tolv.

ningsberättigade

förutom

handi-

eller

vårdbi-

om

in-

ålderspension
lagen

garantipension

om
dessa ersättningar
vid

avskall i

hand göras på garantipendärefter

till

är jämnt

kappersättningen

om all-

anses som en ersättning
rundningen.
Avrundning

avrundas

handi-

ålderspension

enligt

krontal

närmaste

vårdbi-

förtidspen-

1998:674

utgår

beräkningen

draget
enligt

samtliga

sionen,

för månad skall den erför år räknat från vilken

1962:381

garantipension

första

När ersättningsbeloppet

lagen

1998:702
skall

nadsvis.

sion

lagen

och
ut må-

beräknas

efterlevandepension

komstgrundad
eller

Handikappersättning
Vårdbidrag skall betalas

eller

försäkring,

män

till

avrundas

ningsberättigade

sion

ut må-

betalas

folkpensio-

handikappernen och sedan
sättningen eller vårdbidraget.

män

även
eller

lagen

1962:381

lagen

1998:674

komstgrundad

enligt

vid
skall

Avrundning
göras
om rätt

föreligger,
tillägget,

bosättnings-

lagen

om garantipension
dessa ersättningar

ersättning

1998:702

skall samtliga
anses som en
avrundningen.
i första

garantipensionen
till

in-

om

ålderspension,
eller

garantipension

tillägg

om all-

ålderspension

försäkring,

enligt

förtidspen-

uppbär

efterlevandepension

sådan

pension

hand
eller,
inte

på

bosättnings-

därefter

folkpensio-

nen och sedan på handikappersättningen eller vårdbidraget.

1999:17

Författningqförslag

SOU 1999:17

8

till

Förslag

Lag

om

ändring

i lagen

lagen 1976:380
Härigenom

om ändring

Nuvarande

lydelse

l januari

att
i nämnda

i 4 kap. 4 § gäller

farande

för
som
personer
år 1937 eller tidigare.

födda

till
övergångsbestämmelsen
lydelse.

fortär

lagen

lag skall ha följande

lydelse

Föreslagen

lag träder i kraft den
bestäm1999. Äldre

melser

i

ändring

om

arbetsskadeförsäkring

föreskrivs

1998:678

Denna

om

1998:678

lag träder i kraft den
Äldre
bestäm-

Denna

1999.

1 januari

i 4 kap. 4 § gäller

melser
farande
födda

fort-

för
som är
personer
år 1937 eller tidigare. Vid

melse

skall

bestämav denna
med ålderspension

enligt

lagen

1962:381

tillämpning

män försäkring

förstås

om allde be-

som i form av tilläggspension enligt lagen 1998:674

lopp

ålderspenom inkomstgrundad
sion samt i form av folkpension
ingår i den
och pensionstillskott

pensionsberättigades
underlag
1998:702

enligt

beräknings-

3 kap. 4 § lagen

om garantipension.

51

-

53

SOU 1999:17

1

Inledning

1.1

Utredningens

uppdrag

i princip alla
och omfattar
pensionema är obligatoriska
har i
tilläggspensioneringen
som bor eller arbetar i Sverige. Folk- och
i
sin helhet fram till och med år 1999 reglerats genom bestämmelser

De allmänna

Huvudförmånema
AFL.
utges
lagen 1962:381
om allmän försäkring
vid
Särskilda
lagar
efterlevandepension.
och
förtidsi form av ålders-,
pensionstillskott
bestämmelser
bl.a.
som
sidan om AFL innehåller
om
kan utges till en pensionsberättigad som helt saknar eller som har tjänat
om bostadsstöd till pensionärer. Vidaen låg ATP och bestämmelser
för
pensionärer - det särskilda grundSkatteregler
särskilda
re gäller
i form av folkpension
gör att grundtryggheten
avdraget SGA
- som
i praktiken är skattefri.
och pensionstillskott
vid ålderdom
m.m.
Genom folkpensioneringen
ges ett grundskydd

belopp.
enhetliga
i princip
med
Folkpensionsförmånema
utges
s.k.
inkomstden
är däremot uppbyggd enligt
Tilläggspensioneringen
i princip bestäms
Detta innebär att ATP-förmånema
bortfallsprincipen.
yrkesverksamma
den
under
haft
försäkrade
den
de inkomster
som
av
delen

av livet
värvsarbetat.

och av det antal

1980-talet

Under
systemet.

sionssystem

med

vilka

han eller

ett nytt
1998:674

hon har för-

ett arbete med att reformera
i ett reformerat
har resulterat

påbörjades

reformarbete

Detta

år under

system

för

inkomstgrundad

pensionsålderspen-

ålderspension,

LIP
om inkomstgrundad
reglerat i lagen 1998:702
och ett garantipensionssystem,
om garantifram
arbetats
har
ålderspensionssystemet
reformerade
Det
pension.

reglerat

i lagen

ålderspension

för ett nytt pensionsav de av riksdagen antagna riktlinjerna
bet.
nedan kallad princippropositionen,
system - Prop. 1993/942250,
rskr. 1993/942439. Till största delen trädde LIP i kraft
1993/94:SfU24,
träder i kraft den
1999.
Lagen om garantipension
januari
den 1

grundval

januari

2001.

Den

livsinkomstprincipen,

ålderspensionen
är uppbyggd
inkomstgrundade
dvs. varje intjänad krona ger i princip pensions-

är uppdelad
ålderspensionen
rätt. Den inkomstgrundade
och en prerniepension. Garantipensionen
inkomstpension

i två delar,

en
är att se som

54 Inledning

SOU

en utfyllnadspension

och är en förmån som inte utges till samtliga penutan endast till dem som helt saknar inkomstgrundad
ålderspension eller har tjänat
endast en låg sådan pension. Garantipensionen är också fullt ut en beskattningsbar pensionsförmån.
I och

sionsberättigade

med

garantipensionen

att

införs

avskaffas

också

det

SGA

som är
endast personer som är
födda år 1938 eller senare som omfattas av det reformerade
ålderspensionssystemet. Personer födda år 1937 eller tidigare kommer som in-

kopplat

ålderspensionen.

till

komstgrundad
pension.

ålderspension

Enligt

att omfatta

även framöver

bestämmelserna

den ATP-baserade

Enligt

de

att endast erhålla tilläggsi LIP kommer tilläggspensionen
också

folkpensionen.

i princippropositionen

dagens grundskydd
omfattas

Det är emellertid

av det

skall även
antagna riktlinjerna
för personer födda år 1937 eller tidigare, vilka inte
reformerade
ålderspensionssystemet,
ersättas av ett

fullt ut beskattningsbart
grundskydd,
en särskild övergångsvis garantipension.
Syftet med den övergångsvisa
garantipensionen
är att alla
skall likabehandlas
pensionärer
med löntagare. I princippropositionen
har modellen
modell

för

senare.
I direktiven
till

övergångsvis

som gäller

grundskyddet

garantipension

för garantipension

Dir.

1997:149

enligt

systemet. Huvudsyftet
eller tidigare ersätta

AFL

till

konstruerats

personer

födda

efter

den

1938 eller

ges inledningsvis
en allmän bakgrund
och till det reformerade
ålderspensions-

med uppdraget

är att för personer födda år 1937
för ålderspensionärer
dagens grundskydd
i form
och SGA för folkpensionärer
pensionstillskott
vid be-

av folkpension,
skattningen med en övergångsvis garantipension.
Denna skall beskattas
enligt samma regler som gäller för löntagare och som kommer att gälla
för pensionärer födda år 1938 eller senare.
I direktiven

för vårt arbete skall vara att i
anges att huvudprincipen
princip ingen pensionär skall få en lägre disponibel inkomst efter omläggningen från folkpension
till övergångsvis garantipension.
Denna
huvudprincip
skall inte bara gälla för dem som får del av den över-

gångsvisa

garantipension

utan

även för dem som endast

påverkas av

omvandlingen
Enligt

ålderspensionen.
av den inkomstgrundade
direktiven
bör reglerna för övergångsvis garantipension

vara
och individuella
beräkningar
som möjligt
av den nya
grundtryggheten
bör undvikas.
Vidare anges att vid konstruktionen
av
den övergångsvisa garantipensionen
skall beaktas utformningen
av garantipensionen
för den s.k. mellangenerationen
födda mellan
- personer
åren 1938 och 1953
så att de två grundskyddssystemen
inte kommer
skilda
förmånsnivåer.
att ge väsentligt
Vidare har det varit vårt uppdrag att undersöka med vilka förmåner,
förutom
den allmänna
inkomstgrundade pensionen, som den överså generella

l

l

1999: 17

Inledning

SOU 1999: 17

samordnas.

Direktiven

anger att
skall, såsom anom den nya grundtryggheten
med sådan pension som den
samordnas
ges i princippropositionen,
tjänstepensionsavtal.
får
grund
pensionsberättigade
av
Vi har också fått i uppdrag att närmare analysera om bestämmelskall träda i kraft vid inserna om den övergångsvisa garantipensionen
gången av år 2001 då lagen om garantipension träder i kraft, eller först
vid ingången av år 2003 då garantipension till personer födda år 1938
skall

särskilt

skall

garantipensionen

gångsvisa

undersöka

eller senare kan betalas ut.
skall figarantipensionen
I direktiven
anges att den övergångsvisa
modifieringar
till
förslag
skattemedel.
De
allmänna
med
av
nansieras
får
fram
lägger
garantipension
för övergångsvis
konstruktionen
som
inte
med

innebära

att de totala

förslag.

princippropositionens
skall

kostnadsökning

för grundskyddet

kostnaderna

Om

söka finansiering

medför

förslaget
inom

ökar jämfört

andra delar

en sådan
av grund-

skyddet.
Vi har också haft att göra en bedömning
av hur vårt förslag till konställer sig i ett interstruktion
av den övergångsvisa garantipensionen

perspektiv.

nationellt

Uppläggning

1.2

av

arbetet

överväganden
ligger
att i princip
ekonomiskt
sett än före
få ett sämre nettoutfall
ikraftträdandet
vid
hon
eller
han
av våra förornläggningen,
oavsett om
effekt
denna
till
Med
hänsyn
eller inte.
att
slag uppbär ålderspension
få
skall
ersättkan uppnås endast genom att den pensionsberättigade
ning för det slopade särskilda grundavdraget, har vårt arbete huvudsaki detta betänkande

Tyngdpunkten
ingen

pensionär

ligen

varit

princip

skall

till en pensionsförmån. I
att översätta denna skatteförrnån
de
pensionsförmåner som uthar vi inte ändrat beräkningen
av
eller som skulle ha
den pensionsberättigade före omläggningen

ges till
utgetts till honom eller henne, om bestämmelserna
skydd alltjämt hade gällt.
har elva sammanträden
Under utredningsarbetet
anvisade

redningen

samråd
S

av bostadstillägg
redningsarbetet

säkringsverket
räkningar

pension
överens

med Genomförandegruppen

1997:150

S

om dagens grundhållits.

1994:G

I direktiven
och med Ut-

av systemet för inkomstprövning
m.m. har genomförts. Under hela utmed Riksförhaft löpande kontakter

om översyn

för pensionärer
har utredningen
och Riksskatteverket.

Under

arbetets

gång har olika

be-

för övergångsvis garantiför att finna en konstruktion
nettopension
som stämmer
som ger den pensionsberättigade en
Till
ornläggningen.
får
vid
med den nettopension han eller hon

gjorts

55

56 Inledning

SOU

viss del har underlaget

säkringsverket.

Underlag

Kommunsektoms

räkningarna

för beräkningarna

Pension

har gjorts

Underlaget

mentet.
mentssekreteraren

Utredningen
kommunala

som
som administrerar
avtal.

Utredningens

för
AB

beräkningarna
och Statens

av kanslirådet

tillhandahållits

av Riksförtagits fram av
pensionsverk.
Kostnadsbe-

Bengt

har också

Eklind

Finansdeparte-

har tagits fram av departeom tjänstepensioner
Lars Erik Lindholm,
Finansdepartementet.

har även

privata

haft

och betalar
direktiv

vissa

kontakter

avtalspensionsorgan
ut pensioner

återfinns

med

såväl

statliga

och

samt försäkringsbolag
grund av tjänstepension-

som bilaga till betänkandet.

1999: 17

57

SOU 1999:17

2

utredningsförslag

m.m.

1993/94:250

1994 proposition

den 28 april

överlämnade

Regeringen

och

riksdagsbeslut

Tidigare

till riksdagen. Propoav det allmänna pensionssystemet
för en reformering
förslag till riktlinjer
av det allpensionssystem
och hur ett reformerat
ålderspensionssystemet

Reformeringen
sitionen
männa

innehöll

skulle

och övergångsregleringen

en överenskommelse
och
regeringspartiema

byggde
fyra

riktlinjerna

De föreslagna

utformas.

som träffats mellan
socialdemokraterna

i betänkandet
gruppen och som redovisats
i
propositionen
1994:20.
Förslagen
SOU

företrädarna
i

Reformerat

för de

Pensionsarbets-

pensionssystem

var i vissa delar reviderade
under rernissbehandlingen
med hänsyn till de synpunkter som framförts
deltog Pensionspropositionen
betänkandet.
I
beredningen
av
av

Samtliga

företrädare.

arbetsgruppens

ställde

sig bakom

propositionen

till besom
kommer
tänkandet.
Propositionen,
som i den fortsatta framställningen
innebar att vissa frågor lämnades
att benämnas princippropositionen,
Propositionen
öppna för att lösas under det fortsatta beredningsarbetet.
också

därmed

och

innehöll

de revideringar

i förhållande

inte några författningsförslag.

Riksdagen

genom beslut den 8 juni 1994 de i principproför en reformering
riktlinjerna
av ålderspensionsfram
lagts
med det betänkande
av socialförsom

godkände

föreslagna

positionen
systemet

gjorts

i enlighet

bet.

säkringsutskottet

1993/94:SfU24,

rskr.

1993/94:439.

I betänkan-

regeringens proposition,
med vissa förtydliganden
samtillkännagivanden.
vissa
föreslog
utskottet
punkter
ett
par
som
Den 23 juni 1994 beslutade regeringen
att tillsätta en arbetsgrupp

det tillstyrktes

tidigt

inom

Socialdepartementet,

benämnd

Genornförandegruppen,

med före-

princippropositionen.
sig bakom
som ställt
fick i uppdrag att medverka vid det fortsatta beDen fortsatta beredoch att vårda överenskommelsen.
redningsarbetet
i
inom
skett
Socialdepartementet
huvudsakligen
ningen har därefter
trädare

för

partierna

Genornförandegruppen

nära samarbete

med Genomförandegruppen

rats om och tagit

ställning

till

olika

som kontinuerligt

frågor som uppkommit.

inforrneEn viss del

58 Tidigare

och utredningsförslag

riksdagsbeslut

av det fortsatta arbetet
till särskilda utredare.
Vissa

resultat

SOU

m. m.

med ett reformerat

1999: 17

har lämnats

pensionssystem

arbetet presenterades
i departeav det fortsatta
Reformerat
pensionssystem
lag om inkomstgrunI promemorian
föreslogs att bem.m. Ds 1995:41.

mentspromemorian
dad ålderspension,
stämmelser

åldersoch beräkning av inkomstrelaterad
om intjänande
skulle tas in i en ny lag om inkomstgrundad
ålderspension.
Övergångsbestämmelser till denna lag föreslogs bli upptagna i en sär-

pension
skild

lag om införande av den lagen. Vidare redovisades i promemorian
ingår i lagen
om att vissa bestämmelser
som för närvarande
1962:381
allmän
AFL
skulle
föras
till den särförsäkring
över
om

förslag
skilda

införandelagen

till

samt förslag

vissa ändringar

i AFL

och andra

lagar.
innehöll

Departementspromemorian
ningar av samtliga
I det fortsatta arbetet

emellertid

inte förslag

till

lös-

frågor som lämnats öppna i princippropositionen.
beträffande
finansiella
frågor lämhuvudsakligen

nades i departementspromemorian

Lag om inkomstgrundad

ålderspen-

frågor m.m. Ds 1997:67
förslag till lösningar
vissa
dessa
behandlades även
frågor.
I
departementspromemorian
av
av
frågor som uppkommit
till följd av rernissbehandlingen
av Ds 1995:41.
sion

vissa finansiella

Frågor om grundtrygghet
handlades
särskilt
och

mentspromemorian

Ds

1997:66.

i det reformerade
i denna

förslag

och

Garantipension

I denna lämnades

förslag

ålderspensionssystemet
del

redovisades

be-

i departe-

samordningsfrågor,

m.m.
för dem som
dvs. en garanti-

till garantipension

ålderspensionssystemet,
av det reformerade
för dem som är födda år 1938 eller senare.
Vad beträffar
det s.k. premiepensionssystemet
uppdrog

omfattas

pension

regeringen

att lägga fram förslag om teknisk utmars
I uppdraget ingick att presentera
formning
av systemet dir 1997:46.
och föreslå de ändlagförslag rörande det nya premiepensionssystemet
överlämnaringar som var nödvändiga i då gällande lagar. Utredningen
1997

en särskild

de i oktober

Tidigare
Allmänt

utredare

1997 betänkandet

SOU 1997: 131.
Lag om premiepension
har lämnats i betänkandet
förslag till ett premiereservsystem
pensionssparande SOU 1996:83.

Regeringen

lade den 2 april

1998 fram propositionema

ålderspension

Inkomstgrundad

och

1997/98:151

1997/982152

Garantipension
m.m.
som utarbetats i samråd med Genomförde ovan nämnda departementspromemorioma
Ds 1997:66 och Ds 1997:67 samt även Ds 1995:29 Vissa
frågor avseende allmänna egenavgifter,
Ds 1995:55 Utvidgad
avgiftsm.m. för riksdagen. Förslagen
baserades bl.a.
andegruppen

skyldighet
reformerade

vad avser ålderspension

ålderspensionssystemet

om Premiepension

SOU

1997:131.

och det
m.m., Ds 1998:7 AP-fonden
Lag
samt utredningsbetänkandet

i

Tidigare riksdagsbeslut

SOU 1999: 17

och utredningsfárslag

m. m. 59

På grundval

propositionema
antog
av de av regeringen framlagda
den 8 juni 1998 bl.a. förslagen till lag 1998:674
om inoch lag 1998:675
komstgrundad
ålderspension LIP
om införande
av
riksdagen

ålderspension
lagen
samt
om inkomstgrundad
1998:702
Lagen om införande
av lagen om inom garantipension.
komstgrundad
ålderspension trädde i kraft den 1 januari 1999. Även
lagen

vissa

1998:674

delar

ställande

av LIP

såsom

bestämmelserna

trädde

av pensionsrätt

i kraft

om

intjänande

fast-

och

tidpunkt.

vid

Bestäm-

samma
av ålderspension träder i kraft först
om uttag och utbetalning
träder i kraft den
den 1 januari 2001. Även lagen om garantipension
sådan
i praktiken inte
kommer
pension
1 januari 2001. Utbetalning
av
melserna

att ske förrän under år 2003, då de äldsta pensionsberättigade
fattas av lagen fyller 65 år.

som om-

regeringen
en särskild utredare att göra en
och att lämna förslag till
för
efterlevandepension
översyn av systemet
dir.
1996:51.
Vägny konstruktion
av efterlevandepensioneringen
med reglerna
ledande skulle vara bl.a. att de nya reglerna harmonierar
I juni

1996 uppdrog

för det reformerade

levandepension
SOU

systemet
1998.

Regeringen

ålderspensionssystemet.
En anpassning

1998:120
lämnade

i januari

och

1997:189.

Regeringen

dagen med förslag
för

sjukbidrag
räknas

1997:9.
-

till

förslag

den 1 oktober

en särskild

ersättning

Utredaren

Trygghet

och

Efter-

ålderspensions-

regeringen

för ekonomisk

Ohälsoförsäkringen

1997:166

till

1997 uppdrag

Ohälsoförsälcringen

betänkandena

Utredarens

det reformerade

överlämnades

förslag till ett system
att utforma
varigt nedsatt arbetsförmåga
dir

grund

till

utredare
vid

lång-

har överlämnat
aktivitet

SOU

Övergångsbestämmelser SOU
-

till riksi mars 1998 en proposition
och riktlinjer
principer
som bör ligga till

lämnade
vilka

och
en reformering
av dagens system med förtidspension
skall beoch hur pensionsrätt
för ålderspension framöver

för förtidspensionärer.

i propositionen
som lagts fram
1997/98:237.

föreslagna

Den

15 maj 1998 godkände

riktlinjerna

i enlighet

av socialförsäkringsutskottet

bet.

riksdagen

de

med det betänkande
1997/98:Sfu1l,

rskr.

SOU 1999:17

61

3

Grundskyddet
allmän

enligt lagen

försäkring

Ålderspension i

3.1

och
Grundskyddet

form

av

folkpension

pensionstillskott
ålderspensionssystem

i dagens

AFL
utgörs
om allmän försäkring
skott. Detta grundskydd
kompletteras
förmåner

om

enligt

lagen

1962:381

och pensionstillav folkpension
vissa
särskilda
folkpensionsav

SGA.
Grundskyddet
grundavdraget
gasom har haft inga eller låga inkomster
en skälig
är en grundförrnån
som pensionär. Folkpensionen
eller
arbetsinkomster
oberoende
avgiftsbetalning
tidigare
utges
som
av
till samtliga pensionärer
med ett i princip enhetligt belopp. Folkpenoch

det särskilda

ranterar den person
ekonomisk
standard

sionsbeloppet

är dock högre för ensamstående

än för gifta pensionärer.

som stadigen pensionsberättigad
varit gift
varande sammanbor
med annan som den pensionsberättigade
ensamstående
med eller har eller har haft barn med. Med
pensionsbeMed

gift pensionsberättigad

likställs

lever åtskild
likställs
en pensionsberättigad
som stadigvarande
från sin make eller maka, om
särskilda skäl föranleder annat.
med folkpension
I december 1997 uppgick antalet ålderspensionärer

rättigad

till cirka

1 590 000.

folkpensionsförmånema
utgörs, förutom
av pensionshandisärskilt
bamtillägg,
hustrutillägg,
pensionstillägg,
av
för pensionärer
BTP
och
Vårdbidrag, bostadstillägg
kappersättning,
De särskilda

tillskott,
särskilt

bostadstillägg

endast redogöra
tillskott.

för

pensionärer

för ålderspension

SBTP.

Nedan

kommer

att

i form

Övriga folkpensionsfönnåner,

och pensionsav folkpension
utom BTP och SBTP, redovisar

i avsnitt
för att en person skall ha rätt till
förutsättning
och bosatt i Sverige när
är att han eller hon är försäkrad
förmånen
börjar uppbäras. En svensk medborgare som är bosatt utomlands har även rätt till folkpension
antal år med tillgosom grundas
En grundläggande

folkpension

doräknade

pensionspoäng.

62 Grundskyddet

enligt lagen om allmän försäkring

Försäkrade

för folkpension

SOU

är dels svenska

medborgare,

1999: 17

oberoende

medborgare och statslösa som är
av var de är bosatta, dels utländska
bosatta i Sverige. En försäkrad
som lämnar Sverige skall fortfarande
är avsedd att vara längst ett
anses vara bosatt här, om utlandsvistelsen
år. Den som av en statlig arbetsgivare sänds till ett annat land för arbete
för arbetsgivarens
räkning anses vara bosatt i Sverige under hela ut-

sändningstiden
följande

oberoende

av dennas längd.
eller därmed jämställd

make/maka

Detta

gäller

även

med-

barn under 18 år.
- samt
En försäkrad person som är bosatt i Sverige skall fr.o.m. den månad
då han eller hon fyller
16 år vara inskriven
hos allmän försäkringskassa.
försäkrad

Begreppet
dir.

1995:106.

har varit föremål

Översynen omfattade

för översyn
bl.a.

förmåner

i särskild

enligt

ordning
AFL,

och

innefattade

utredningsuppdraget

hos
även att överväga om inskrivning
skall vara en förutsättning
för att någon skall
försäkringskassan
rätt
till en förmån. Utredningen
överlänmade
i maj 1997 betänkandet
En
Betänkandet
har varit föreSOU
1997:72.
lag om socialförsäkringar
mål

för

remissbehandling

och bereds

för

närvarande

inom

Socialde-

partementet.

Någon närmare bestämning av de förutsättningar
som konstituerar
statsanställda,
bosättning finns inte i AFL frånsett
utan det är försäkringskassan som bedömer om en person är att anse som bosatt i Sverige
och således skall vara inskriven
hos kassan. Vissa föreskrifter
har dock
Som
Riksförsäkringsverket.
huvudregel
gäller
att en perav
son anses vara bosatt i Sverige om han eller hon har sitt egentliga hem-

meddelats

vist här, eller om han eller hon kommer hit med avsikt att vistas här stadigvarande. Detsamma gäller den som avser att vistas här mer än ett år
för förvärvsarbete
eller studier, dennes medföljande
make/maka
eller
därmed jämställd
och barn under 18 år. För att en inflyttad
person
skall anses bosatt här redan från det att han eller hon anländer till

Sverige,

skall det således föreligga

vissa avsikter

vistelsen

beträffande

här.
För att den försäkrade
skall ha rätt till folkpension
krävs vidare att
han eller hon antingen varit bosatt i Sverige i minst tre år eller tillgodoräknats pensionspoäng
för allmän tilläggspension
ATP
för minst tre
år. Med
nedan.

år för vilka

tillgodoräknats

kvalifikationstid

Kravet

likställs

pensionspoäng
gäller

för både svenska

vissa år, se
och utländ-

ska medborgare.

Folkpension
hållande

Sverige

till

beräknas

bosättningsregeln

två alternativa

enligt

det antal år under

vilken

i förhållande

eller

den försäkrade

har tillgodoräknats

den försäkrade

skall

ha rätt till

regler,

den försäkrade

ATP-poäng

oavkortad

till

antingen
har varit

i förbosatt

i

det antal år för vilka
För att
måste han eller

ATP-regeln.

folkpension

Grundskyddet

SOU 1999: 17

hon ha tillgodoräknats

antingen

enligt lagen om allmän försäkring

eller 30 år med ATP-

40 bosättningsår

poäng. För personer som är födda mellan åren 1896 och 1914 skall
talet trettio bytas ut mot talet tjugo. En pensionsberättigad
som är född
skall
under något av åren 1915-1923
och som är svensk medborgare

reduceras

bytas ut mot talet tjugo ökat med ett år för varje år som den
är färre
är född senare än år 1914. Om antalet
med
relevant
1/30,
eller
med 1/40 respektive
folkpensionen

tjugondel,

för varje år somsaknas.

alternativ

som ger det för den pensionsberättigade

talet trettio

pensionsberättigade

Pensionen

skall betalas ut enligt

det

mest förmånliga

re-

sultatet.
Vad

beträffar

kan tillgodoräknas

i Sverige
gäller att bosättningstid
det år då en person fyller 16 år t.o.m. det år
64 år.

bosättningsregeln
fr.o.m.

då han eller hon fyller

i
tillgodoräknas
som bosättningstid
av folkpension
i Sverige enSverige tid, under vilken en person har varit folkbokförd
skall
till utlandet
Vid flyttning
1991:481.
ligt folkbokföringslagen
Vid

hänsyn

beräkning

dock

inte tas till

tid efter utresan,

enligt

om personen

nämnda

lag skall avregistreras som utflyttad.
finns
Vid sidan om huvudregeln

regler för vad som
kompletterande
Vilka
dessa är anges i
i
Sverige.
bosättningstid
som
AFL. Dessa kan i korthet beskrivas enligt följande.

skall tillgodoräknas

dag i 5 kap. 6-9

enligt 1 kap. 4 § utlänningslagen
som sökt uppehållstillstånd
föreskrifter
enligt äldre lag skall som
eller motsvarande
1989:529

Den

i Sverige

bosättningstid

även tid före folkbokföring,
har vistats i Sverige.

tillgodoräknas

oavbrutet

om han eller hon före folkbokföring
En svensk medborgare
som har

arbetat

utomlands

för

Svenska

eller ett organ som är knutet till
annat svenskt trossamfund
tillgodobiståndsorganisation
svensk
sådant
samfund,
eller
ett
en
huvudregeln
vad
följer
också
räknas
bosättningstid,
utöver
av
som
för den tid han eller hon har varit utsänd. För tid
om folkbokföring,

kyrkan,

efter

år 1992 gäller

bestämmelsen

under högst tre år i följd.
Tid under vilken en försäkrad
komst av annat förvärvsarbete

endast om utlandsvistelsen

varat

eller inav anställning
som avses i 11 kap. AFL skall tillgoföruti Sverige. Denna bestämmelse
haft

inkomst

som bosättningstid
tillgodoräknats.
inte
sätter
att pensionspoäng
haft anställning
4. Tid före 1993 som svensk medborgare
doräknas

i annat land
räknas som bo-

som grundat rätt till svensk statligt reglerad pension
i Sverige. Den tid, för vilken rätt till pension grundad
sättningstid

bosättning

i det andra landet föreligger

den som är bosatt
ställas med bosättningstid.

kan utbetalas

till

och för vilken
i Sverige,

skall

sådan pension
dock

inte lik-

63

64 Grundskyddet

enligt lagen om allmän försäkring

Om

så förordnar,

regeringen

26 års ålder

under

bedriver

skall

SOU

tid

under

vilken

i annat land räknas

studier

en försäkrad
som bosätt-

i Sverige.

ningstid

Den som beviljats uppehållstillstånd
med stöd av 3 kap. 2 eller 3 §§
får tillgodoräkna
utlänningslagen
i sitt hemland
sig bosättningstid
eller i land där han eller hon beretts tillfällig
fristad i förhållande
till
i Sverige.

bosättningstid
I 5 kap. 8 § finns

tidspensionär

de s.k. överledandereglema

vid beräkning

av folkpension
sig den bosättningstid
som

tillgodoräkna

innebärande
i form

legat

att en förav ålderspension får
till grund för beräk-

ningen

Motsvarande
gäller för en person
av förtidspensionen.
särskild efterlevandepension,
uppburit
varvid det är den avlidnes

som
bo-

sättningstid

som beaktas.
5 kap. 9 § AFL reglerar

tillgodoräknande

av förtidspension.
För rätt till folkpension
grundval

pensionspoäng
poäng

för folk-

av bosättningstid

i form

pension

följer av dagens regler
inte tillgodoräknats
skall likställas

4 § AFL

med år för vilka

likställs

År för vilket

av antal år med tillgodoräknade
att vissa år för vilka pensionsmed sådana år. Enligt

tillgodoräknas

5 kap.

pensionspoäng:

inte tillgodoräknats

pensionspoäng

grund av brisfrån annat förvärvsarbete
eller
från ATP. Bestämmelserna
grund av begäran om undantagande
från försäkringen
upphörde att gälla vid utgången
om undantagande
år
1981,
har de
av
men med hänsyn till Övergångsbestämmelser
tande avgiftsbetalning

för inkomster

alltjämt betydelse för vissa försäkrade.
År före år 1960 för vilket beräknats till
inkomst.
År för vilket

erlagts sjömansskatt;

1960 och för utländska

statlig

inkomstskatt

för svenska medborgare

medborgare

taxerad
år före år

år före år 1974.

Inkomst

har uppburit före år 1963 från ambassad
som en försäkrad
konsulat och för vilken han eller hon varit frikallad
från skatt-

eller

skyldighet

i Sverige,

till

inkomstskatt

statlig

förelegat

sionspoäng
svenska
månema,

förutsättning

taxerad

inkomst

att det skulle
om

ha beräknats

skattskyldighet

hade

för ersättningen.

De i dag gällande

tingen till

under

antalet

reglerna

om rätt till
eller till

bosättningsår

trädde

medborgare

i kraft

den

l

folkpension
antalet

januari

1993.

i förhållande

an-

med intjänade

penhade

Dessförinnan

som var bosatta i Sverige rätt till folkpensionsföreller försäkbosättningsutan att det ställdes något krav

1999: 17

SOU 1999: 17

Grundskyddet

ringstid.

För utländska

fikationstid

ställdes

medborgare

var fullgjord.
övergångsbestämmelsema

Genom

personer som i december
fått sin pension omräknad

enligt lagen om allmän försäkring

dock krav

att viss kvali-

till denna förändring

1992 uppbar

har samtliga

pension

som utgavs oreducerad
till 40-delar. Till dessa personer utges alltså
40 års bosättningstid.
folkpension
en oreducerad
som anses grundad
Detta gäller också i fråga om den ålderspension som vid ikraftträdandet
förtida uttag. Det
utgjordes
av
samma gäller för dem som inte uppbar
pension i december 1992 men vid denna tidpunkt hade rätt därtill.
Vidare

övergångsbestämmelsema

innebär

1937 eller

tidigare

bosättningstid

får tillgodoräkna

i princip

cerad

regler om beräkning av bosättför dem som är födda år 1937 eller tidigare. För oredui form av ålderspension
40 års bosättfolkpension
grundad

ning,

krävs

ningstid

i Sverige,

födda år
att personer
såsom
sig tid utomlands

dvs. särskilda

gäller

skall den som är född
att före ansökan om ålderspension
åren 1933 och 1937 ha varit bosatt i Sverige under minst fem år,

mellan

den som är född år 1932 minst fyra år, den som är född år 1931 minst
tre år och den som är född år 1930 eller tidigare minst två år. Något
krav på att kvalifikationstiden
vid fyllda 65 år ställs inte,
är fullgjord
är uppfyllt vid ansökan om
utan det avgörande är att bosättningskravet
ålderspension.
Detta innebär att en person som är född år 1937 eller
och uppfyller

tidigare

till

är berättigad

folkpension
rätt till

tjänat
en pensionsberättigad
bosättning i det andra landet
Sverige,

tillgodoräknas
i Sverige.

sättningstid
och utländska

han eller

hon vid

betalas

dock inte den i utlandet

medborgare.

kan uppbära

ålderspension

Dessa regler gäller
För samtliga

fullt

bosättning.

Om

som grundats
ut vid bosättning

i

tiden som bovillkor
för svenska
samma
åldersklasser
krävs dessutom

i Sverige
innebär

ålderspension
en reducerad
ansökan uppfyller
det först

sedan, när kvalifikationstiden

alltid

ansökningstillfället

grundad

och pensionen

att de efter fyllda 16 år varit bosatta
tio år. Denna övergångsbestämmelse
först

vid

bosättningskravet

en oreducerad

intjänade

under

minst

sammanlagt

att en pensionsberättigad
under förutsättning
att

angivna

ut är uppfylld,

tidskravet

få rätt till

och

oreducerad

folkpension.
Rätt

till

folkpension

rad fr.o.m.

den månad

dock

även före

utges

i form av ålderspension tillkommer
en försäkhan eller hon fyller 65 år. Sådan pension kan
denna

tidpunkt

efter

särskild

framställan

men aldrig för tid före den månad då den försäkrade fyller
den 1 januari
1998 är den undre pensionsåldersgränsen
födda

år 1938 eller

s.k. förtida

uttaget
före
pensionsuttag

pensionen

därom

60 år. Fr.o.m

för personer
år.
måste det
61
Om
till
ATP
föreligger
rätt
senare
omfatta såväl denna pension som folkpensionen.
Vid
den månad

då den försäkrade

med 0,5 % per månad

som återstår

till

fyller

65 år minskas

65-års

månaden.

Om

65
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SOU

den försäkrade

ökas pensionen med 0,7 %
skjuter upp pensionsuttaget
månad
efter
månad
då
den
den
försäkrade
fyllt 65 år, dock längst
per
t.0.m. den månad då han eller hon fyller 70 år.
och
pensionstillskottet
av bl.a. folkpensionen,
beräknats efter basbeett antal år pensionsförmåner
med två procent.
1 kap. 6 § AFL, sedan det minskats

beräkningen

Vid
SGA

har under

loppet

enligt

Detta

kallas

basbelopp

1999 skall prisbasbeloppet

numera prisbasbelopp.
inte längre minskas

Sedan

ingången

av år

vid beräkningen

av peni form
uttag vid 65 års ålder utges hel folkpension
År
96
till
försäkrad
med
%
prisbasbeloppet.
ogift
av ålderspension
av
1999 motsvarar detta 34 944 kr per år, eller 2 912 kr per månad. En gift
i form av ålderspension med 78,5 % av prisbasperson får folkpension
sionsförrnåner.

Vid

28 574 kr per år eller

år 1999 motsvarar

vilket

beloppet,

2 381 kr per

månad.

uttag
fallet.

kan tas ut som hel, tre fjärde-

av ålderspension

i form

Folkpension
dels,

en fjärdedels av pension. Vid förtida eller uppskjutet
eller ökning den del som tas ut i det enskilda
minskning
avser
eller

halv

för detta
Ett uttag av pension kan också återkallas. En förutsättning
är dock, på motsvarande
sätt som gäller vid uttag före 65 års ålder, att
återkallelse
samtidigt sker också av utgående ATP. När pensionen ånyo
börjar lyftas beräknas dess storlek med beaktande av de beräknings-

regler

för förtida

som gäller

eller

uttag. En återkallelse
av
1999 begränsad i tid genom

uppskjutet

är sedan den 1 januari

ålderspensionsuttag

endast får göras en gång var sjätte månad.
att sådan återkallelse
Till ålderspensionärer
som helt saknar eller har låg ATP utges för55,5 % av
även ett pensionstillskott
utom folkpension
om maximalt

prisbasbeloppet

1999
684 kr per månad
Tillskottet
har tillkommit

1

om pensionstillskott.
nomiska
sådan

skillnaderna

mellan

I december

pension.

ålderspensionärema

för att minska de ekodem som har ATP och dem som inte har
1997 uppbar 350 000 eller ca 22 % av

pensionstillskott.

Pensionstillskottet

levandepension

lagstiftning.

Avrälmingen

som uppbär ATP
sådant tillskott.
sionstillskott

överstiger
räknas

är

mot

uppbar 33 % pensionstillskott
mot

ATP

i form

omställningspension,

samt mot pension
ATP är konstruerad

av

såväl

särskild efterenligt

utländsk

så sätt att den

nivå inte får något
som överstiger pensionstillskottets
Till den som uppbär ATP med lägre belopp utges pen-

i den
nivån

krona

inkomstprövat

som .änkepension,
och förtidspension

av dessa var kvin-

En majoritet

ålderspensionärema
nor. Av de kvinnliga
jämfört med sju procent av de manliga.
ålderspension

lagen 1969:205

enligt

för

mån de sammanlagda

för oreducerat
krona.

förmånema

pensionstillskott.

Pension

enligt

utländsk

från

ATP

Pensionstillskottet

lagstiftning

inte

avminskar

1999: 17

SOU 1999: 17
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pensionstillskottet

samma sätt som ATP. För personer som haft inoch inte betalat tilläggspensionsavgift
av annat förvärvsarbete
minskas pensionstillskottet
med hänsyn till den ATP som skulle ha utgetts om avgifter hade erlagts till fullo. Fram till den 1 juli 1990 gällde
komst

då den försäkrade,

motsvarande

försäkringen
avräknades

för ATP genom
pensionstillskottet

valt att stå utanför
att begära s.k. undantagande. I sådana fall
således mot den ATP som skulle utgetts
äldre regler,

enligt

inte hade skett. Från och med den 1 juli 1990 skall
om undantagande
emellertid,
vid avräkning av pensionstillskott
mot ATP till pensionärer
varit
från
endast
faktiskt utgående ATP
undantagna
försäkringen,
som
beaktas.
Vid

förtida

respektive

respektive

ökas pensionstillskottet
Vid

folkpensionen.
med

uppskjutet

motsvarande

efter avräkning

partiellt
andel

minskas
uttag av folkpensionen
motsvarande
sätt som gäller för

uttag av folkpension utges pensionstillskott
Pensionstillskottet
av fullt pensionstillskott.

för eventuell

utgående ATP

delar

eller 30-delar som ålderspensionen
till
den som är bosatt i Sverige.
ges

3.2
3.2.

Inkomstbeskattning
1

B

En viktig

utges med samma antal 40i övrigt. Pensionstillskott
ut-

av

ålderspension

akgrund

del i det nuvarande

för personer
systemet för grundtrygghet
har rätt till SGA.
är att den som uppbär folkpension
så att pensionärer
och penDetta är utformat
med enbart folkpension
sionstillskott
inte beskattas.
med låg pension

år
Redan vid tillkomsten
om folkpensionering
av lagen 1946:431
skulle beskattas fullt ut skulle
1948 ansågs att om pensionsfönnånema
med folkpensionsrefonnen,
huvudsyftet
sämst
att även de ekonomiskt
ställda

få en godtagbar levnadsstandard,
förlorat.
extra avdraget vid beskattningen kom därigenom att till-

pensionärerna

Det då gällande

skulle

lämpas även för folkpensionärer.
Det kunde

tillräckligt

därvid

konstateras

komma

för att tillsammans
den önskade effekten,

pension

skulle

för skattskyldiga

bli befriad

att ett avdrag om högst 700 kr inte var
med det då gällande ortsavdraget åstad-

nämligen

från kommunal

med folkpension

att den som uppbar endast folkskatt. Därför höjdes avdraget

till högst 2 000 kr. Den prövning av
för
gällde
övriga skattskyldiga vid beviljandet
som
av extra avdrag gjordes inte. En person vars inkomst helt eller till huvudsaklig del utgjordes av folkpension
ansågs regelmässigt ha en sådan ned-

nedsatt skatteförmåga
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satt skatteförmåga
melsen.

som var en förutsättning

När en skattskyldig
sin försörjning

till

SOU

för tillämpning

av bestäm-

del var beroende av folkpensiohade
vissa
andra inkomster jämkades avmen
draget. Några mer i detalj angivna regler för hur avdraget skulle jämkas i
dessa situationer
fanns inte, utan det ankom
beskattningsnämndema

huvudsaklig

nen för

att bestämma

storlek.

avdragets

hade uppgått

inte

till

hälften

Det angavs dock att om folkpensionen
avdrag
av den sammanlagda inkomsten

borde endast medges då särskilda

skäl förelåg.

Bestämmelserna

ändrats
.om extra avdrag har därefter
gånger. Flera av dessa ändringar har gjorts i syfte att minska
effekterna av beskattningen.
I anslutning
SGA.

till

åtskilliga
marginal-

år 1991 ersattes det extra avdraget av
anförde i proposition
1989/90:11O
att även

skattereformen

Departementschefen

som skett tidigare år gav pensionärsbeskattningen
Han anförde vidare att det var av bemarginaleffekter.

med de förändringar
inte önskvärda

tydande

intresse

att pensionärer skulle beskattas
En sådan lösning skulle dock,
riga skattskyldiga.
chefen,

inte vara problemfri.
Dels skulle vissa pensionärsgrupper,
t.ex.
få försärnringar,
dels skulle det statsfinansiella

samma sätt som övenligt departements-

många statspensionärer,

övervar således utan ytterligare
väganden inte beredd att lägga fram något förslag om lika beskattningsregler för pensionärer som för övriga skattskyldiga.

läget

påverkas

3.2.2

negativt.

Regeringen

Huvudregler

vid

inkomstbeskattning

sker enligt bestämmelser
av pensionärerna
om inkomstfinns
i
Dessa
fysiska
kommunalskattelagen
personer.
och lagen 1947:576
Inkomstskatt
om statlig inkomstskatt.

Beskattningen
skatt

för

1928:370
tas ut för

För

inkomst
inkomst

av tjänst,
av näringsverksamhet

inkomst

av kapital.

och

inkomst

förvärvsav tjänst och inkomst
av näringsverksamhet
inkomstskatt.
fråga om
I
statlig
tas ut såväl kommunal
som
inkomst av kapital tas däremot ut endast statlig inkomstskatt.
Pensioner
beskattas som inkomst
av tjänst. Det gäller såväl allmän pension och

inkomster

pension

från tidigare

pensionsförsäkring.

arbetsgivare

som pension

som utgår

grund av

1999: 17

SOU
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inkomst
av näringsverkav skatten sammanräknas
Efter
eventuella
allmänna
avdrag fasttjänst.
av

beräkning

Vid

och inkomst

samhet

ställs den taxerade
minskas

betalas

minskas

med grundavdrag

pensionsav-

pensionsavgifter

för

avdrag

om det skulle
Det som återstår

var mer förefter avdrag

eller,

med SGA.

för folkpensionärer

och efter grundavdrag

för förvärsverksamma

beskattningsbara

den

Efter

pensioner.

för pensionsavgiften

förvärvsinkomsten

för året. Den allmänna

pensionsavgift

inte

inkomsten

delaktigt,

Den taxerade

förvärvsinkomsten.

med allmän

giften

enligt lagen om allmän försäkring

förvärvsinkomsten.

är denna

Det

av skatten.
förvärvsinkomst

utgör

inkomst

som

läggs till grund för beräkning

För en beskattningsbar
och statlig
kommunal
bestäms

skatten

av respektive
1999 har Danderyds

komståret
27,01%
34,75

som nämnts, betalas
kommunala
inkomsti landet.

För in-

den lägsta kommunalskatten,

kommun

inkomsten.

gäller

skattesats

Den

och varierar

kommun

beskattningsbara

av den
%. Denna

skall,

inkomstskatt.

både

i Stigsjö

Den

skatten

högsta

församling

är

i Härnösands

kommun.

plus 20 % av inkomsten
1999 uppgår denna nivå
För beskattningsbara
skattesatsen

är ett fast belopp
en viss nivå. För inkomståret
som överstiger
till 219 300 kr. Det fasta beloppet är 200 kr.
förvärvsinkomster

inkomstskatten

Den statliga

för

den

som överstiger 360 000 kr är
5 procentenheter
högre,
inkomstskatten

förvärvsinkomster

statliga

dvs. 25 %.
bestäms

Grundavdraget

utifrån

den taxerade

och

förvärvsinkomsten

tillgodoräknas
som den statliga taxeringen.
i princip lägst 0,24 prisSom framgår av tablå3.1
är grundavdraget
1999 är 8 700 kr. Vid taxerad inkomst
basbelopp, vilket för inkomståret
vid såväl den kommunala

lika stort
är grundavdraget
som uppgår till högst 0,24 prisbasbelopp
ökande
inmed
stiger
taxerade
förvärvsinkomsten.
Avdraget
den
som
inom

komster
68 000
kr

är

inkomstintervallet

inkomster

105 100 kr år 1999. Vid
avdraget
som högst. Därefter

stigande

2,89
från

reduceras

dvs.

prisbasbelopp;
105 200 till

avdraget

110 700

i takt

med

inkomster.

Om den skattskyldige

beskattningsåret
belopp

1,86

för varje

har bott i landet.

varit

bosatt

uppgår grundavdraget
kalendermånad

eller

en del av
till en tolftedel
av 0,24 prisbasdel därav som den skattskyldige

i Sverige

endast under
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Tablå 3.1 Grundavdraget
Inkomståret

SOU

1999:17

vid olika inkomstnivåer.

1999. Taxeringsåret

2000. Det fastställda prisbasbeloppet

36 400 kr år 1999.
Taxerad inkomst

Taxerad inkomst

Grundavdrag

Grundavdrag

Prisbasbelopp

Kronor

Prisbasbelopp

Kronor

Under 0,24

Under 8 700

taxerad

taxerad

0,24 upp till 1,86

8 700 till 67 900

0,24

8 700

Över 1,86
upp
till 2,89

Från 68 000 till

0,24 + 25% av
taxerad inkomst

Från 8 800 till

105 100

inkomst

inkomst

18 000

som överstiger
1,86 men inte 2,89
Över 2,89 upp
till 3,04

Från 105 200 till

Över 3,04

Från 110 800

110 700

0,24 + 0,25 2,89
1,86 :0,4975
-

18 100

0,4975

Från 18 000 till

10 % av
taxerad inkomst
som överstiger
3,04 dock alltid

203 800 och

minst 0,24

3.2.3

högre

SGA

tidigare

Som

8 700 vid en
taxerad inkomst

är en viktig del i det nuvarande
systemet för
den
har
till
SGA. Rätten
uppbär
folkpension
rätt
att
som
såväl
gäller
ålderspensionärer
och
som förtidspensionärer
nämnts

grundtrygghet
till

SGA

vuxna personer
ger mottagaren

med

efterlevandepension.

rätt till

SGA

förtidspension/sjukbidrag,
pension,

änkepension,

barnpension

eller

De pensionsförmåner

är folkpension

omställningspension,
bamtillägg

enbart

och hustrutillägg.

skattefria

som
ålderspension,
av
särskild efterlevande-

i form

Enbart

folkpensionsförmåner

delpension,
ger inte rätt

till SGA.
För att rätt till SGA
och den ATP

skall föreligga

skall folkpensionen,

pensionstill-

skottet

avräkning
som föranlett
av pensionstillskottet
uppgå till minst 6 000 kr eller minst till en femtedel av
sammantaget
den sammanräknade
inkomsten.
Med folkpension
likställs
därvid den
ålders-,

efterlevande-

stiftning

om social

och förtidspension

trygghet,

som utges enligt utländsk lagnär den utges efter grunder som är jämför-

enligt lagen om allmän försäkring

Grundskyddet

SOU 1999: 17

Detta gäller under förutsättbara med vad som gäller för folkpension.
ning att pensionen beskattas i Sverige.
För de ålderspensionärer
vars ålderspension uppgår till 1,515 prisensamstående

för

basbelopp

och

för

1,34 prisbasbelopp
dvs.

som pensionen,

det samma

draget

1,515 respektive

gifta är av1,34 prisbas-

belopp.
SGA

ATP,
med 65 procent av de pensioner folkpension,
överstiger
och viss utländsk pension
som

minskar

änkepension,

tjänstepension

grundnivån
hang skall

1,515

arbetsskadelivränta

I detta

1,34 prisbasbelopp.

respektive

enligt

4 kap. lagen

samman-

1976:380

om ar-

anses vara pension och således påverka storleken
med förtidspension.
på SGA, om sådan livränta uppbärs tillsammans
Den utländska pension som reducerar SGA beskrivs närmare nedan.

betsskadeförsäkring

framgår

Avtrappningsreglema
Avtrappningen

är utformad
blir

höga pensionsinkomster

även av tablåema 3.2 respektive 3.3.
ett sådant sätt att SGA vid tillräckligt
Penlägre än det vanliga grundavdraget.

rätt till det vanliga grundavdraget om det är mer fördelaktigt. Av tablåema framgår att vid taxerad inkomst om 112 300 kr
och 98 500 kr för gift ålderspensionär är SGA lika
för en ensamstående
har alltid

sionären

stort eller lägre än det vanliga
får inte överstiga
SGA
från

Undantaget
pensionen
efter

uppbär

denna

medges

redogörelse
livränta
Vid

finns

den

är lägre än folkpension
med högre

belopp

för SGA-bestämmelsema
i avsnitt

och PTS före

än den utbetalda
för pensionärer

samordning

pensionen.

En

med yrkesskade-

7.7.

förtidspensionering

som inte uppburit
som inte har varit

avdraget.
som reducerar
med
är om personen samtidigt
Om den utbetalda
pensionen

pension

bestämmelse

yrkesskadelivränta.

samordningen

kan SGA

grundavdraget.

pension
bosatta

och partiella

uttag

hela beskattningsåret
i Sverige

under

liksom
eller

för de personer
för de personer

hela beskattningsåret

gäller

en särskild spärregel. Den innebär att SGA inte får bli större än sumuppbär i form av folkpension,
penman av den pension personen
sionstillskott
och ATP som reducerat pensionstillskottet.
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enligt lagen om allmän försäkring

3.2 SGA för ensamstående

Taxerad

inkomst

ålderspension.

SOU

ålderspensionär

för inkomståret

Det fastställda prisbasbeloppet

1999: 17

1999.
1999 är

36 400 kr.
Taxerad inkomst

Taxerad inkomst

SGA

Grundavdrag

Prisbasbelopp

Kronor

Kronor

Kronor

Under 1,515

Under 55 100

1,515

55100

55 100

8700

Över 1,515
upp till
nivå där
3,085

Över 55 100 men
lägre än 112 300

Från max 55 100 till
minst 18 000

Från minst 8 700
till 17 9002

grundavdraget

taxerad inkomst

8 700

blir

lika bra eller bättre
l Till följd
vid beräkning av grundavdrag, SGA
av avrundningsbestämmelserna
och taxerad inkomst kan den exakta nivån variera från år till år. I tabellen anger
1999 års nivå. Den extra skärningspunkten mellan SGA och grundavdrag är
3,0877 prisbasbelopp.
2 Grundavdrag kan uppgå till högst 18 100 kr,
men vid en taxerad inkomst som
grundavdrag
till
detta
SGA
högre.
rätt
är
ger
Tablå

3.3 SGA för gift ålderspensionär

Taxerad

inkomst

ålderspension.

för inkomståret

Det fastställda

1999

prisbasbeloppet

1999 är

36 400 kr.
Taxerad inkomst

Taxerad inkomst

SGA

Grundavdrag

Prisbasbelopp

Kronor

Kronor

Kronor

Under 1,34

Under 48 700

1,34

48 700

48 700

8 700

Över 1,34 upp till
nivå där

Över 48 700 men
lägre än 98 500

Från max 48 700 till
minst 16 500

Från minst 8 700

2,706

grundavdraget

taxerad inkomst

8 700

till 16 400

blir
bättre
lika bra eller
I Till följd
vid beräkning av grundavdrag, SGA
av avrundningsbestämmelserna
och taxerad inkomst kan den exakta nivån variera från
till år. I tabellen anger
1999 års nivå. Den extra skärningspunkten mellan SGA och grundavdrag är
2,7067 prisbasbelopp.
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Utländsk

pension

Utländsk

ålders-,

enligt lagen om allmän försäkring

och SGA
efterlevande-

eller

som betalas ut
och
om
som utges enligt
med svensk folkpension,
grunder som är jämförbara
skall vid taxeEn förutsättning
ringen behandlas som svensk folkpension.
är att den
utländsk

enligt

utländska

lagstiftning

beskattas

pensionen

sion

ger
folkpension

till

rätt

sjuk/förtidspension,

social

trygghet

i Sverige.

SGA

om den enbart
6 000 kr.

är minst

Detta
eller

innebär

tillsammans

att sådan penmed svensk

pensionen medför också, liksom svensk pension, att
med 65 % av den del av den samlade pensionen som
1,515 respektive
1,34 prisbasbelopp.
För den vars svenska

Den utländska
SGA

reduceras

överstiger

folkpension

till

motsvarigheten
dels ger utrymme

för SGA,
finns

Folkpension
Sverige

att ge SGA blir således den utländska
folkpension
en pension bland de andra, dvs. den
för

är tillräcklig

beskattas

dels minskar

i Norden,

här bosatta

Enligt

mans med SGA
pensionen.

Enligt
skattning

detta

skall

skatteavtalet
i Sverige

och

i

Kanada.

I

för deras norska

ner som skulle ha varit berättigade
invaliditet
om de hade varit bosatt
nordiska
stämmelser
det
enligt
1996:1512.

SGA.

i Nederländerna

pensioner. För de persotill ett särskilt avdrag för ålder och
i Norge gäller därvid särskilda bedubbelbeskattningsavtalet

SFS

skall

ett särskilt avdrag medges som tillsamvara minst 20 000 kr, dock högst hela den norska
med Tyskland

skall

tysk grundpension

vid be-

behandlas

och vice versa.
som svensk folkpension
svensk folkpension
och samtidigt har utgäller att, om den utländska pensionen
i Sverige, den inte heller påverkar SGA. Är pensio-

För de personer som-har
ländsk socialförsäkringspension
inte är skattepliktig

i Sverige påverkar
nen skattepliktig
och svensk tjänstepension
gör.

den SGA

samma sätt som ATP

Statistik

År

1998 var SGA enligt preliminära
uppgifter från taxeringen detta år
för ca 810 462
alternativ
huän det vanliga grundavdraget
ålderspensionärer.
Detta framgår av tabell 3.1.
vudsakligen
kvinnliga

ett bättre

Det genomsnittliga

avdraget

gel högre

avdrag

sionärerna

jämfört

Genom

pensionerna
om samma

den

uppgick

än män. Avdraget
med de yngre.
skattesubvention

till

39 900 kr. Kvinnor

var också

hade i rehögre för de äldre pen-

som SGA innebär kan de allmänna
med ett lägre belopp än vad som skulle vara fallet
Skatteregler gällde för pensionärer som för övriga inkomstutges

73
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enligt lagen om allmän försäkring
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för SGA kan därför anses motsvarar
kostnaden för
tagare. Kostnaden
den höjning av pensionerna som behövs, om pensionsinkomstema
skall
beskattas fullt ut. Kostnaderna
för SGA vad gäller ålderspensioner
beräknas för år 1998 ha uppgått till
Tabell

10,8 miljarder

ålderspensionärer

3.1 Antalet

med SGA samt storleken
efter ålder och kön. December 1998.

dragen. Fördelning

Kvinnor

Män

Antal

på av-

Samtliga

Genom-

Genom-

Genom-

snittligt

snittligt

snittligt

SGA
Födelseår

kronor.

kronor

SGA
Antal

SGA

kronor

Antal

kronor

1937-1934

3 425

38 700

4 332

37 400

7 757

38 000

1933-1924

47 125

36 200

279 323

36 900

326 448

36 800

1923-1914

49 561

36 400

274 218

40 800

323 779

40 200

1913-1904

32 942

38 000

ll0

884

47 400

143 826

45 300

1 683

49 500

6 969

52 100

8 652

51 600

134 736

36 900

675 726

40 400

810 462

39 900

utomlands

bosatta

1903 och
tidigare
Totalt

Källa: RFV, SPV och KPA

3.2.4

Särskild

för

inkomstskatt

och har svensk ålderspension
är skattsom är bosatt utomlands
skyldig i Sverige för viss del av pensionen enligt lagen 1991:586
om
särskild inkomstskatt
för utomlands
bosatta SINK-lagen.
Utomlands
Den

för pension som utges
grund
personer är också skattskyldiga
svensk
försäkringsförsäkringsgivaren
pensionsförsäkring
är
när
av
en
rörelse och för tjänstepension
grund av arbete utfört i
som utgår
också för ersättning i form av arSverige. skattskyldighet
föreligger
bosatta

betsskade-

och

yrkesskadelivränta

samt

andra

därmed

jämställda

er-

sättningar.
Särskild

inkomstskatt

tas ut med

25 % av den

skattepliktiga

in-

komsten.
Ett belopp som motsvarar
och pensionstilluppburen
folkpension
skott är inte skattepliktigt
Skatt tas inte ut
dessa
enligt SINK-lagen.
pensionsförmåner.
Som folkpension
jämställs även ATP i den mån den

enligt

föranlett
avräkning
om pensionstillskott
av pensionstillskottet. Bampension
och Vårdbidrag däremot räknas inte i detta samDetta kan beskrivas med följande exempel.
manhang som folkpension.

lagen
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En i utlandet

princip

som är reducerad
princip inte ut till
sionen

utgör

ålderspensionär

motsvarande

annan än den som är bosatt
36 800 kr och folkpensionen

Pensionstillskott

40015/30.
reducerat

har en årlig ålderspension
och
folkpension
en oreducerad
Pensionen består av folkpension
och tilläggspension
betalas i
med 15/30 bosättningsbaserad
folkpension

bosatt ogift

om 54 272 kr i
pensionstillskott.

enligt lagen om allmän försäkring

detta.

utges

Om pensionstillskott

inte,

i Sverige.
17 472

eftersom

hade utgått

Tilläggspenkr

0,9636

tilläggspensionen
hade det utgjort

ett
40015/30.
beloppet
Det skattefria
om 10 101 kr 0,55536
och den del av tilläggspensioutgörs således av uppburen folkpension
eller 27 573 kr.
föranlett
pensionstillskottet,
avräkning
av
nen som

belopp

Av

pliktig

är skatteovan framgår att den pensionsberättigade
för 26 699 kr av sin pension. I vårt exempel blir skatten 6 675 kr

exemplet

och nettopensionen

således 47 597 kr. Något grundavdrag

inkomstskatt.
av särskild
vilka
skattefriheten
för folkpension

beräkning

rättigade

uppbär.

Det

övriga

saknar

vidare

pensioner

finns inte vid

betydelse

för

den pensionsbe-

75

77
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4

reformerade

Det

ålderspensionssystemet

4.1

ålderspension

Inkomstgrundad

ålderspensionen

inkomstgrundade

iden

Huvuddragen

skall ersättas av ett
försäkringsgren
ålderspensionssystem
som skall utgöra en självständig
Liksom dagens ålderspensionssysskild från andra socialförsäkringar.
Det
pensionssystemet
tem skall det reformerade
vara obligatoriskt.
i högre

skall

ringsmässigt

och pensionstillskott

delpension

ATP,

Folkpension,

grad än det tidigare ålderspensionssystemet
vara försäkskall motsvara
uppbyggt i den meningen att förmånema
skall

som betalas in. Systemet
för förmånsbaserat.

de avgifter
stället

tjänas

kunna

in under

i princip

hela den försäkrades

under hela förvärvstiden.

inkomster

baseras

dvs. pensionsrätt

livsinkomstprincipen,

bygger

Pensionssystemet
skall

i

således vara avgiftsbaserat

Pensionsrätt

livstid

och

skall kunna

men någon övre åldersgräns finns
på pengrundar sig huvudsakligen
pensionsrätt
inte. Tillgodoräknad
inkomst i det reformerade
inkomst. Pensionsgrundande
sionsgrundande

tjänas in från och med 16 års ålder,

ålderspensionssystemet
vid

ersättningar

i lagen

reglerna

ligt

och sociala
av samma förvärvsinkomster
föräldraledighet
arbetslöshet,
m.m. som enAFL
är pen1962:381
om allmän försäkring
utgörs

sjukdom,

sionsgrundande.
Även

andra

fiktiva

2 pågår inom

Socialdepartementet
vid långvarig

regler för ersättning
Däri

ingår

inkomster

kan enligt

s.k. pensionsgrundande

sionsgrundande,

bl.a.

förtidspensionärer

frågan
fr.o.m.

ett arbete
medicinskt

hur ålderspensionsrätt
år 2001.

särskilda

belopp.

regler

Som nämnts

vara peni avsnitt

med att nämnare utforma
grundad arbetsoförmåga.
skall

tillgodoräknas

för

som föreslagits i proposiålderspension m.m. och som antagits
De regler

1997/982151 Inkomstgrundad
för förgäller för tillgodoräknande
riksdagen
av ålderspensionsrätt
av
träder
förtidspensionssystem
till dess att ett reformerat
tidspensionärer
i
AFL
uppbär
enligt
reglerna
i kraft. Fram till dess skall försäkrade
som
tion

förtidspension

i form

av ATP

beräknad

grundval

av antagandepoäng

78 Det reformerade ålderspensionssystemet

för varje

år tillgodoräknas

rat
en fiktiv inkomst.
Pensionsgrundande
älder till

utbildning

belopp.
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ett särskilt

också

skall

belopp

belopp

base-

tillgodoräknas

för-

pensionsgrundande
kunna

små bam. På motsvarande

sätt skall den som genomgår grundinom totalförsvaret
kunna tillgodoräknas
pensionsgrundande
Även studier med studiemedel
skall kunna medföra tillgodo-

räknande

belopp.
av pensionsgrundande
regeringen
att sådan pensionsrätt

framhöll

inom ramen för det reformerade
Några förslag till hur utformningen
diemedel

skall se ut lämnades
denna fråga bör lösas i samband

I proposition
skall

kunna

1997/98:15l

tillgodoräknas

fr.o.m.

pensionssystemet

år

1995.

av pensionsrätt för studier med studock inte, utan regeringen
ansåg att
med beredningen av reformeringen
av

studiestödsystemet.
för varje år som en försäkrad har haft inkomst
eller annat förvärvsarbete,
av anställning
om
inkomsten
före avdrag för allmän pensionsavgift
uppgår till minst 24 %
inkomst

Pensionsgrundande

skall fastställas

begränsning finns
enligt AFL. Någon motsvarande
av prisbasbeloppet
inte för fastställande
belopp.
av pensionsgrundande
inkomst gäller i det reformeVid beräkning av pensionsgrundande
rade

ålderspensionssystemet

komster

visst

över

ett
ATP-systemet

inom

inte

intjänandetaket

belopp

av ATP att ins.k. intjänandetak

fastställande

beaktas.

Detta

av 7,5 prisbasbelopp.
av pensionsgrundande

motsvaras
för fastställande

pensionsgrundande

vid

liksom

belopp

inom

Initialt

kommer

inkomster

och

ålderspensionssyste-

det reformerade

met att vara det samma. Från och med år 2001 skall intjänandetaket
7,5 inkomstbasbelopp,
motsvara
att
ett basbelopp
som inte kommer
följa prisutvecklingen
utan i stället den allmänna inkomstutvecklingen.
För varje år som det för en försäkrad
inkomst
och pensionsgrundande

dande

fastställas.

rätten

Den

skall fastställas

belopp

skall

ålderspensionen

reformerade

pensionsgrunäven

pensions-

är uppdelad

i två

Pensionsrätten
och premiepension.
slag av pension, inkomstpension
för 18,5 % av de inkomster
och belopp som grundar
tillgodoräknas
efter avdrag för allmän pensionsavgift.
Därav skall 16 propensionsrätt
centenheter
inom ett fördelningssystem
inkomstpentillgodoräknas

sion

och resterande

prerniepension.
centenheter

2,5 procentenheter

Under

åren 1995-1998

i fördelningssystemet

inom ett prerniepensionssystem
dock 16,5 protillgodoräknas

och 2 procentenheter

i premiepen-

sionssystemet.
Som inledningsvis

giftsbaserat.
faktiska

belopp

och
skall

är det reformerade

pensionssystemet
avår
för
18,5
%
tillgodoräknas
utgör
ett
av
som
inkomster
Motsvarande
upp till intjänandetaket.
nämnts

Pensionsrätt
fiktiva
också

betalas

slag som ger pensionsrätt

in till

pensionssystemet.

är därför

avgiftsgrundande.

Samtliga

inkomst-

Den avgift

som

Det
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socialför pensionsgrundande
staten betalar till ålderspensionssystemet
benämns statlig ålderspenoch arbetslöshetsersättningar
försäkringsAllmän
pensionsavgift betalas av den pensionsberättigade
sionsavgift.
och skall beräknas
ett underlag som består av inkomst av anställning
och egenföretagare
Arbetsgivare
av annat förvärvsarbete.
och egenavgift enligt
i fonn av arbetsgivaravgift

och inkomst

socialavgifter

erlägger

lagen 1981:691
totala

Det

om socialavgifter.
uttaget

ålderspension

för

av avgifter

uppgå

skall

till

och de pensionsgrundaninkomsten
18,5 % av den pensionsgrundande
skall ske mellan allmän pensionsavgift
Hur fördelningen
de beloppen.
och arbetsgivaravgift
är ännu inte bestämt utan ingår i det fortsatta be-

redningsarbetet

inom

regeringskansliet.

skall inte som i dag vara enutan skall även vara kopplade till den allmänna
pensionsrätten för
i samhället. Den ackumulerade
inkomstutvecklingen
med
skall alltså årligen räknas upp
ett inkomstindex,
inkomstpension
storlek
varje år. Den årliga ålderspensionens
vilket
skall fastställas

pensionsförmåner

av intjänade
bart inflationsskyddade
Värdet

skall

också

påverkas

i den genomsnittliga

av förändringar

livslängden.

s.k.
de personer som avlidit,
Vidare
pensionsbehållningen
ålder
den
i samma
fördelas mellan de kvarlevande
arvsvinst,
som
avDen årliga inlidne, samt ett avdrag göras för förvaltningskostnadema.
efter

skall

av summan av tillgodoräknade
återbaserat på genomsnittlig
delad med ett delningstal
pensionsrätter
betalas
Den inkomstpension
stående livslängd vid pensioneringen.
som

komstpensionen

beräknas

grundval

ut skall vara knuten till den allmänna
Beräkningen
av premiepensionen

ciper
sionen

som är allmänt
administreras

pensionsrätten

för

vedertagna

inkomstutvecklingen.
av prinPremiepen-

skall ske med tillämpning

inom

privat

livförsäkring.

av Premiepensionsmyndigheten.
För
skall fonderas.
premiepension

Den

varje

fastställda

pensions-

föra ett premiepensionsPremiepensionsmyndigheten
sparande
välja den fond som
skall
kunna
själv
konto. Den pensionsberättigade
skall förvalta
besparingen. För den som inte anmäler något val av fond
skall

inom Allsparade medel att föras över till Premiesparfonden
finns
premiepensionssystemet
Inom
pensionsfonden.
männa
en möjligockså
skall
eller
maka
make
En
het att välja ett efterlevandeskydd.
Övertill den andre maken.
kunna överföra intjänad premiepensionsrätt
år för år eller endast avse
och kan ske fortlöpande
föringen
är frivillig
kommer

intjänad

pensionsrätt

i premiepensionssystemet

under ett år.

den
kan tas ut fr.o.m.
fyller 61 år. Uttag av ålderspenmånad som den pensionsberättigade
2001.
pensionssystemet kan ske fr.o.m
sion i det reformerade
Såväl

inkomstpension

som

premiepension
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Införandet

av reformerade regler

Reglerna
kraft

för det reformerade

år

SOU

om inkomstgrundad

1999: 17

ålderspension

ålderspensionssystemet

trädde

i princip

i

1999.

Utbetalning
kommer
ålderspension
av reformerad
inte att kunna ske förrän år 2001. Införandet
de
reformeav
rade reglerna skall ske gradvis genom att vissa åldersgrupper även fort-

emellertid

delvis

sättningsvis

får

sin

ålderspension

beräknad

enligt

nuvarande

regler. Pensionsberättigade
1954 eller senare kommer
som är födda
fullt ut. Personer som
pensionssystemet
att omfattas av det reformerade
den s.k. mellangenerationen,
är födda under åren 1938-1953,
skall få
sin ålderspension

beräknad

det reformerade

med successivt

ålderspensionssystemet.

född

år 1938 kommer

4/20

i det reformerade

med denna

ökade antal tjugondelar
En pensionsberättigad

metod

pensionssystemet

att tjäna
och med

pensionsrätt
16/20

från
som är
med

i ATP-syste-

met. En pensionsberättigad
som är född året efter kommer att tjäna
5/20 i det reformerade
ålderspensionssystemet,
osv. Personer födda år
1937 eller tidigare kommer
inte alls att omfattas av det reformerade

ålderspensionssystemet,
ålderspension

grundad

beräkning

sådan

av

utan de kommer alltjämt
i ATP-systemet.
Reglerna
har

pension

emellertid

att tjäna in inkomstoch
om fastställande
förts

över

till

lagen

1998:674

ålderspension LIP.
om inkomstgrundad
Övergångsregleringen innebär att för försäkrade

generationen

kommer

och pensionsrätt
merad

pensionen

kvotdelsvis,
medan
att fastställas
kommer att ske först när den årliga

vid pensioneringstidpunkten.

enligt

överstigande

kan sägas ha kompenserats

mellangenerationen

endast

ATP-pension

I pensionssystemet
för inkomster

för ATP
att registeras pensionspoäng
det reformerade
ålderspensionssystemet.
Refor-

kommer

avseende
beräknas

mellan-

parallellt

inom

pensionsrätt

kvoteringen

som tillhör

skall,

ålderspension

som baseras
den folkpension
som skulle

AFL

tillgodoräknas

ett förhöjt

av folkpension.
vid beräkningen
ATP,

pensionspoäng

prisbasbelopp.
När

Lägre

endast

inkomster

det gäller

av den
den försäkrade

i

personer
inkomstrelaterade

kompenseras

för

ha utgetts om pensionen hade utbetalats
i det tidigare pensionssystemet.
Denna kompen-

med stöd av reglerna
sation, det s.k. folkpensionstillägget,

följer den högre nivån av oreducedvs. 96 % av prisbasbeloppet
för en ensamstårat folkpensionsbelopp,
ende och 78,5 % av samma basbelopp för en som är gift. Folkpenberäknas endast i förhållande
sionstillägget
till antal år med tillgodoräknade

pensionspoäng.

reformerade ålderspensionssystemet
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tid

för förfluten

Pensionsrätt

reglerna

För alla som omfattas av de reformerade
skall även förvärvsinkomster
ålderspension

beräkning
för

av pensionsrätt

beräkningen

före

för inkomstgrundad
år1999

beaktas

det reformerade

inom

systemet.
inkomst
skall för

av pensionsgrundande

Till

vid

grund
år

varje

som har registrerats för året med
belopp för bamår skall tillgoPensionsgrundande

fr.o.m.

år 1960 ligga den ATP-poäng

tillägg

för en poäng.
fr.o.m. år 1960. Andra

pensionsgrundande belopp, utom såvitt
registrerade
grundas
vilken
pensionsrätt

doräknas

för
avser förtidspension
skall dock bara tillgodoräknas
pensionspoäng,

4.2

fr.o.m.

år 1995.

i det reformerade

Garantipensionen

ålderspensionssystemet
pensionsersätts folkpension,
vad
gäller
och SGA med ett nytt garantipensionssystem
tillskott
persoår
födda
1938
eller
senare.
ner
i Sverige.
försäkringstid
grundas enbart
Rätt till garantipension

I det reformerade

ålderspensionssystemet

tid som utgör försäkringstid
är reglerna i stort sett de samma
som i dag gäller för bosättningstid enligt AFL.
i Sverige
bosättningstid
Vid kortare tid än 40 års försäkringstid

Vad gäller

till

reduceras

garantipensionen

skall

nuvarande

beräkning

30-dels

har tillgodoräknats

sionspoäng

proportionellt.
i relation

finns

till

Någon
antal

motsvarighet

år för vilka

pentill detta är, enlagen 1998:702
om garanti-

inte. Anledningen

till
vad som framgår av förarbeten
ålderspensionssysi det reformerade
dels att inkomstpension
inkomst
från
kronans
varje år, dels att
första
kunna
in
tjänas
temet skall
blir
inte
pensionsrätten
samma sätt som dagens tilläggspension

ligt

pension,

gångsregel

har övervägts

än i 40-delar

30-delar

framgår också att en överår. Av förarbetena
för de personer som i dag har en bättre kvot i
i sitt grundoch därför får en större avkortning

vissa bestämda

till

knuten

skydd, än vad de skulle ha fått i dagens system. Regeringens bedömning har därvid varit att behovet av en sådan regel inte är så stort att en
sådan lösning uppväger de problem den skulle innebära.
får betalas ut först från 65 års ålder. Om den penGarantipensionen
pension före den tidpunkten,
sionsberättigade
tagit ut inkomstgrundad
beräknas
hade tagits

skjuts

upp

pensionen
som om den inkomstgrundade
pensionsuttaget
års
ålder.
gäller
vid
65
Analogt
att
ut
om
med ledning av den inkomstberäknas garantipensionen

garantipensionen

pension som skulle
börjat tas ut vid 65 års ålder.
grundade

81

ha betalats

ut, om sådan pension

hade

t
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Vid

SOU 1999: 17

partiella

ålderspension medges garanuttag av inkomstgrundad
med motsvarande
andel. Partiell garantipension
beräknas

tipension

så sätt att först beräknas

hur stor garantipensionen

skulle

bli vid helt ut-

ålderspension. Därefter görs andelsberäkningen.
tag av inkomstgrundad
betalas ut endast till den som är bosatt i Sverige.
Garantipension
undantagsfall

kan dock

bosatt utomlands,

garantipension

betalas

om det är uppenbart

oskäligt

I

ut till en person som är
att inte betala ut pensio-

nen.
Garantipensionen

för en ensamstående
pensionär beräknas med utfrån en basnivå om 2,13 prisbasbelopp.
Basnivån minskas
med ett belopp motsvarande
100 % av den inkomstgrundade
ålderspensionen till den del denna inte överstiger
1,26 prisbasbelopp.
Detta in-

gångspunkt

nebär att alla, vars inkomstgrundade
pension
eller lägre eller som- helt saknar inkomstgrundad
pension på 2,13 prisbasbelopp.
Om den inkomstgrundade

belopp

minskas

basnivån

belopp

motsvarande

ålderspensionen
dels

med

är

1,26 prisbasbelopp

pension,

garanteras

en

är högre än 1,26 prisbas-

1,26 prisbasbelopp,

dels med ett
pension

48 procent av den del av inkomstgrundad
1,26 prisbasbelopp.

som överstiger
För en gift pensionär

På motsvaranär basnivån 1,90 prisbasbelopp.
de sätt som för ensamstående
reduceras basnivån med ett belopp motsvarande hela den inkomstgrundade
ålderspensionen upp till 1,14 prisoch
med ett belopp motsvarande
basbelopp,
48 procent av den inkomst-

grundade

belopp.

pensionen
Med

till

den del denna pension

överstiger

1,14 prisbas-

gift likställs

den som sammanbor
med någon med vilken
han eller hon har varit gift eller har eller har haft bam.
I likhet

med vad som gäller för SGA i nuvarande regelsystem är gahelt bortreducerad
vid en pensionsinkomst
ca 3 prisför en ensamstående
ålderspensionär och ca 2,7 prisbasbe-

rantipensionen

basbelopp

lopp för en gift ålderspensionär.
I det reformerade
pensionssystemet

kommer
garantipensionen
att
Pensionärer
med garantipension
som vanlig förvärvsinkomst.
kommer således inte som nu att särbehandlas
i skattehänseende,
utan
för dem skall gälla samma inkomstskattebestämmelser
som för övriga

beskattas

skattskyldiga.

Skattebestämmelsema

går av avsnitt 3.2.2.
Vid garantipensionens
i det nuvarande

nema
med prisbasbeloppet
Emellertid

systemet
efter att

prisbasbelopp

från

inte helt ersätter

fram-

det

utgick

har

minskats

i detta avseende

med
ändrats

och med år 1999 inte minskas

Det innebär

av tjänst

man bl.a. från att pensioi
skulle beräknas
fortsättningen
även

utfomming

har beräkningsreglema

att prisbasbeloppet
och SGA beräknas.

vad gäller inkomst

två

procent.
innebärande

när pensionen
basnivåema
2,13
respektive 1,9
att
för dem som är
dagens grundtrygghet
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på 33,5 % eller högre.
en kommunalskatt
Detta framgår även av figur 4.1 respektive 4.2. För de pensionärer som
med lägre skatt ger basnivåema
bor i kommuner
netto sedan skatten är
och pensionstillän dagens folkpension
avdragen högre grundskydd
i kommuner

bosatta

med

har tjänat in
där en pensionsberättigad
gäller ett normalfall
motsvarande
den som en penoch tilläggspension
en inkomstpension
efter 30 intjänade
i dagens system skulle ha erhållit
sionsberättigad
skott.

Detta

ATP-år.
I figurerna
mellan

4.1 och 4.2 visas

reformerat

och nuvarande

skillnaden

i pensionsnivå

efter

skatt

för en ålderspensionär
att tilläggspensiosammantaget är lika stort som den

regelsystem

till garantipension.
som är berättigad
grundbelopp
nen och folkpensionens

Det förutsätts

i det nya systemet. Vidare förutsätts
ålderspensionen
inte har några andra inkomster
utöver den allmänna
att pensionären
bosatt i
ålderspensionär
Figur 4.1 avser en ensamstående
pensionen.
motsvarande
för
visar
4.2
34,0
%.
Figur
kommun med en skattesats
inkomstrelaterade

en gift pensionär.
Figur 4.1 Skillnad

i pensionsinkomst

efter skatt mellan reformerat och nuva-

rande system om den inkomstgrundade pensionen är densamma i båda systemen. Kommunalskatt 34,0 %. Ensamstående pensionär.

300
25020015010050-
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Figur 4.2 Skillnad i pensionsinkomst efter skatt mellan reformerat och nuvarande system om den inkomstgrundade pensionen är densamma i båda systemen. Kommunalskatt 34,00 %. Gift pensionär.

300

inkomstgrundad
pensionl prisbasbelopp

Garantipensionens
dvs. de räknas

komstgrundade

basnivåer

och

avtrappningsintervall

prisindexeras,

Detta innebär att den inupp år från år med prisindex.
pensionen och garantipensionen
kommer att utvecklas

olika sätt. En konsekvens
av att uppräkningen
av de olika pensionsförmånema
sker
skilda sätt är att garantipensionsbeloppet
vid ingången av ett nytt kalenderår kan förändras. En annan konsekvens är att
det utges ett visst tillskott
från garantipensionssystemet,
men att detta
vid hög tillväxt
faller bort året därpå, därför att den inkomstgrundade
pensionen blivit högre och överstiger den nivå, där tillskott
i form av
kan utges. Även den omvända situationen
garantipension
kan natur-

ligtvis

inträffa.

Garantipensionen

avräknas

ålderspension. Avmot inkomstgrundad
räkning sker också mot efterlevandepension
i form av övergångsvis
utgiven änkepension från ATP och viss utländsk pension. Tjänstepensioner skall inte beaktas vid beräkning av garantipension.
I fall då den inkomstgrundade
pensionen utges med lägre belopp

grund
allmän

av att ålderspensionsavgift
inte fullt
pensionsavgift

värvsarbete,

avräknas

sion som skulle

tidigare
ut erlagts

garantipensionen

ha utgetts,

om samtliga

tilläggspensionsavgift
för

inkomst

och

av annat förden
inkomstgrundade
mot
penavgifter hade betalats.

1999:17
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övergångsvisa garantipensionen
enligt princippropositionen

4.3

Den

födda

år 1937 eller

alla

utgångsläget

presenterades

tidigare

pensionssystem

Reformerat

betänkandet

pensionärer

att
samma skatt som förvärvsarbetande
sion efter avdrag för skatt jämfört

Förslaget

bestämmelser.

garantipension för personer
i
av Pensionsarbetsgruppen

till övergångsvis

förslaget

Det ursprungliga

efter

Därvid

1994:20.

SOU

var
betala

skall

omläggningen

utan att för den skull få sämre penmed nettopensionen enligt nuvarande
är helt i linje med vad
i princippropositionen

som föreslogs i betänkandet.
Förslaget till övergångsvis

liknar

garantipension

i utformningen

gasåledes att
men är inte lika generöst. Förslaget
pensionärerna
garanteras en lägsta pension. Den pensionär som helt
får hela denna garanterade pension i form av
saknar tilläggspension
För pensionärer med viss tilläggspension
övergångsvis garantipension.
innebär

rantipensionen

övergångsvisa

den

reduceras

garantipensionen

i

förhållande

till

tilläggspensionen.

princippropositionens
garantipensionen basnivån
innebär

För en ogift pensionär
övergångsvisa
maximala

att den
till 2,1

förslag
bestäms

med 95 % av tilläggspensionen
upp
mellan 1,235
med 85 % av tilläggspensionen
därutöver".
och med 40 % av tilläggspensionen
och 1,725 prisbasbelopp
bortreducehelt
förslaget
är
enligt
garantipensionen
Den övergångsvisa

prisbasbelopp. Basnivån
till 1,235 prisbasbelopp,

reduceras

rad vid en tilläggspension
För en gift pensionär
Denna

basnivå

prisbasbelopp,
prisbasbelopp
lopp.

Därefter

3,0 prisbasbelopp.

1,87 prisbasbelopp.
en basnivå
med 95 % av tilläggspensionen
upp till 1,0
och 1,55
1,0
mellan
med 85 % av tilläggspensionen
2,681
prisbasbeoch med 40 % över denna nivå upp till
föreslås

reduceras

är den övergångsvisa

garantipensionen

enligt

förslaget

helt bortreducerad.
Vidare

även beaktas viss
att det vid avräkningen
inkomstrelaterad
pension.
och utländsk
tjänstepension
föreslås
och avtrappningsintervallen
vara värdesäkrade

innebär

änkepension,
Basnivåema

förslaget

att de,
samma
prisindexets utveckling.
genom

Redan

föreslagna
brister.

sätt som gäller

för

garantipensionen,

följer

uppmärksammade regeringen att den
garantipension hade vissa
av övergångsvis
genomfördes, innebära att
det
förslaget,
om

i princippropositionen
konstruktionen

Bland

annat skulle

vid övergången från en pension bestående
uppkommer
en tröskeleffekt
till en pension med en krona i ATP. Regeringen
endast av folkpension
och att särskilda regler därför
bör elimineras
tröskeleffekten
uppgav att
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kan behöva

införas

samt att utformningen
lagstiftningsarbetet.

der det fortsatta
Vidare

av dessa skall

tog regeringen fasta
att SGA
med hänsyn till tjänstepensionen.

reduceras

övergångsvisa
sioner
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un-

men inte pensionstillskottet
Detta innebär att om den

fullt

garantipensionen

ut skulle avräknas mot tjänstepenfå sänkt pension. Regeringen
uppgav

några pensionärer

skulle

övervägas

att detta inte kunde accepteras och att särskilda regler som förhindrar
konsekvenser
av detta slag måste övervägas. Frågan lämnades till den
fortsatta

beredningen.

Regeringens

förslag

i princippropositionen

gällde

endast

principer-

för beräkningen
na och huvuddragen
av den övergångsvisa garantipensionen. Också utfominingen
lämnades till den fortsatta
detaljerna
av

beredningen
Under

i regeringskansliet.

den nämnda

beredningen

det sig att anpassningen av
reglerna till de fall där pensionen tas ut i en annan form än som en oreducerad förmån från 65 års ålder är förenad med betydande svårigheter.
skulle

Antingen

kompenserad

visade

den pensionsberättigade

i samband

förlora

eller

bli kraftigt

över-

med ornläggningen.

Detta är en konsekvens av
har utförslag till övergångsvis garantipension
att princippropositionen
formats med främst två pensionärsgrupper
i åtanke. Den ena gruppen är
de pensionärer som inte har någon ATP och vars folkpension
baseras
40 bosättningsår.
30 ATP-år.
gruppen.
Dessutom

som har låg ATP trots
en stor del av den senare

Den andra är de pensionärer

Deltidsarbetande

torde

utgöra

framkom

vis garantipension

förslag till övergångsatt princippropositionens
i många fall inte skulle ersätta folkpensionen
för den

som inte har 30 ATP-år och därför inte i sin tilläggspension
kan tillgodoräknas
hela den folkpension
som i dag betalas ut.
Även förutsättningarna
har ändrats sedan förslaget till övergångsvis

pensionär

garantipension
beräknas

lades fram.

med prisbasbelopp

fr.o.m.
I och med att pensionema
utan någon föregående minskning

år 1999
garante-

oförändrad
levnadsstandard
med principproporas inte pensionärerna
sitionens förslag så som avsikten var när förslaget presenterades. Om
skulle således många av pensionäförslaget i dess helhet genomfördes
rerna få en sänkning av den disponibla
går av figurerna 4.3 och 4.4.
I figurerna

pensionsinkomsten.

4.3 och 4.4 visas skillnaden

är avdragen

mellan

rantipension

och

princippropositionens
nuvarande

förslag

regelsystem

skall

i pensionsnivå
för

systemet
förutsätts

sedan skatten

övergångsvis

en ålderspensionär
Jämförelsen
garantipension.

vara berättigad till övergångsvis
och folkpensionens
utsätter
att tilläggspensionen
mantaget i det nuvarande
det nya systemet. Vidare

till

Detta fram-

gasom
för-

grundbelopp
sami
är lika stort som tilläggspensionen
att pensionären inte har några andra

Det

SOU 1999: 17

inkomster
stående

utöver

den allmänna

ålderspensionär

34,0 %. Figur

bosatt

reformerade ålderspensionssystemet

pensionen.

Figur

4.3 avser en ensamen skattesats

med

i en kommun
för en gift pensionär.

4.4 visar motsvarande

Figur 4.3 Skillnad i pensionsinkomst efter skatt mellan pensionärer med överoch pensionärer med
gångsvis garantipension enligt princippropositionen
ålderspension i det nuvarande systemet. Kommunalskatt 34,0 %. Ensamstående pensionär.
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Figur
4 Skillnad i pensionsinkømst efter skatt mellan pensionärer med övergångsvis garantipension enligt princippropositiønen
och pensionärer med
ålderspension i det nuvarande systemet. Kommunalskatt 34, 0 %. Gift pensionär.
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5

Utredningens

överväganden

5.1

allmänna

och

förslag

Inledning

Enligt

skall folkpensionen,

princippropositionen

pensionstillskottet

och

för pensionäSGA slopas och ersättas av ett nytt grundtrygghetssystem
i föri AFL antingen
utges enligt bestämmelserna
rer. Folkpension
till antalet
eller i förhållande
bosättningstid
hållande till tillgodoräknad
år med tillgodoräknade

ATP-poäng.

antal år
den del av folkpensionen
som baseras
fr.o.m. år 2001 utges i form av
för vilka tillgodoräknats
pensionspoäng
benämner
Den delen av tilläggspensionen,
tilläggspension.
som

Enligt

LIP

skall

pensionstillägg,
tillgodoräknade

skall

liksom

ATP-poäng,

sker i dag beräknas
dvs. beräknas

grundval

endast

i 30-delar.

Denna

av
omvand-

ålderspension
till inkomstgrundad
ling av en del av dagens folkpension
skall gälla även för personer födda år 1937 eller tidigare. Vi föreslår i
princip
ingen förändring
av denna del av tilläggspenav beräkningen
sionen.

.
är att konstruera
för personer
grundskydd

Vårt

uppdrag

ningsbart

benämnts övergångshar denna nya grundtrygghet
benämningen
är missVi har emellertid
ansett att

re utredningsarbete
vis garantipension.
visande,

mycket

en modell för ett fullt ut beskattfödda år 1937 eller tidigare. I tidiga-

kommer
nya grundskydd
ikraftträdandet.
Därför har

detta

eftersom

lång tid efter

ningen

garantipension

födda

år 1937 eller

under en
att benämför personer

att utges
ansett

gälla även för grundskyddet
I lagtexten
tidigare.
görs därför ingen
skall

begrepps-

garantipension
som utges till personer födda år
och den som utges till personer som är födda senare.
och
garantipension
Vi har dock använt övergångsvis
som arbetsnanm,
den
talar om övergångsvis garantipension
fortsättningsvis
när
avses
år 1937
födda
föreslår
till
skall
garantipension
utges
personer
som
skillnad

mellan

den

1937 eller tidigare

eller tidigare.
På grund
sion som

av övergångsvis garantipenav den modell för beräkning
föreslår, finns det pensionsberättigade
som inte kommer att

allmänna

90 Utredningens

erhålla

och förslag

överväganden

kompensation

för

SOU

den bosättningsbaserade

och

folkpensionen

pensionstillskottet

utges till den pensionsbesom vid omläggningen
som han eller hon vid tiden för ansökan om ålderspension skulle ha varit berättigad till med stöd av dagens regler. Till dessa
föreslår
pensionsberättigade
att det skall utges ett tillägg till ålders-

rättigade,

eller

pensionen

vilket

Vi föreslår

vi benämner

bosättningstillägg.

alltså

år 1937 eller tidigare

födda

att även personer
de nuvarande
bestämmelserna

i LIP

om tilläggspension
och att dagens
folkpensionen,

skall
kom-

genom
grundpenseras för den ATP-baserade
skydd i form av bosättningsbaserad
och
folkpension,
pensionstillskott
SGA skall ersättas av en övergångsvis
eller i förekomgarantipension
mande fall av bosättningstillägg.

5.2

Inkomstbaserad

Vårt

förslag:

Vid

folkpension

enligt 6 kap. 2 § 2
av tilläggspension
för personer födda år 1937 eller tidigaför tilläggstillgodoräknats
pensionspoäng

beräkning

LIP -folkpensionstillägget

re, skall med år för vilka
pension likställas de år som anges i 5 kap. 4 § AFL.
Till en kvinna,
till
som med stöd av övergångsbestämmelserna
i
har
till
lagen 1988:881
AFL
i
ändring
tilläggspension
rätt
om
form av änkepension,
skall folkpensionstillägget
kunna utges på
grundval av det antal år med pensionspoäng
den
tillgodoräknats
som
avlidne
vid
det
förtilläggspensionens
beräkning,
är
mannen
om

månligare

för henne.

i nuvarande

Grundskyddet
beräknad
skilda

ålderspensionssystem

bosättningsår,

i 40-delar

utgörs

pensionstillskott

av folkpension
och övriga sär-

folkpensionsförmåner

i
samt SGA. Folkpension
utges emellertid
till antal år för vilka penäven i förhållande
har tillgodoräknats.
sionspoäng för tilläggspension
Folkpensionen
utför den pensionsberättigade.
ges efter vad som är mest förmånligt

dagens

pensionssystem

pensionssystemet

I det nuvarande

tillgodoräknas

ATP-poäng

endast

för inkomster
under

enligt

Lägre inkomster
som överstiger ett förhöjt prisbasbelopp.
år
kan
Pensionsrätt
kompenseras
folkpensionen.
sägas
ett
genom
det reformerade
ålderspensionssystemet skall däremot grundas

hela inkomsten
födda

soner
kvotdelar

miepension.

från första kronan.
mellan

att utges

åren

1938

Till
och

den s.k. mellangenerationen,
1953,

såväl tilläggspension

Personer

som inte omfattas

kommer

emellertid

peri olika

och presom inkomstpension
ålderspenav det reformerade

1999: 17
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Utredningens

sionssystemet,

allmänna

födda

år 1937 eller tidigare,

regler

om pensionsgrundande
ll i AFL skall i princip

och förslag

överväganden

kommer

att uppbära

endast

tilläggspension.
Nuvarande
poäng

räkning

m.m.
och

emellertid

i kapitel

fastställande

flyttats

tilläggspension
komster
sitionen

till

LIP.

Vid

beräkning

även

och pensions-

fortsätta

att gälla för behärom
har
Reglerna

tilläggspension.

av

således

skall

inkomster

av

pensionspoäng
beaktas

fortsättningsvis

endast

för
in-

Enligt principproposom överstiger ett förhöjt prisbasbelopp.
skall såväl garantipensionen som den övergångsvisa garantipen-

sionen avräknas mot bl.a. tilläggspension
i form av ålderspension. För att
den inkomstrelaterade
ålderspensionen från de olika systemen i detta avseende skall vara jämförbar,
måste den försäkrade
vid beräkningen av

tilläggspensionen

kompenseras för den folkpension

som skulle ha utgetts

om pension hade betalats ut enligt nuvarande regler.
Av bestämmelserna
i LIP följer att vid beräkning av tilläggspensionen
skall den försäkrades inkomster under det förhöjda prisbasbeloppet kompenseras med den högre nivå som följer av att folkpensionen uppgår till
96 % av prisbasbeloppet
för den som är ensamstående och 78,5 % av
kommer
samma basbelopp för den som är gift. Denna kompensation
alltså att följa den pensionsberättigades
civilstånd.
Vidare skall den utgöra lika stor del av oavkortad folkpension som motsvarar den andel av
oavkortad
tilläggspension som skall utges till den pensionsberättigade.
Detta innebär att det folkpensionsbelopp
som ingår i tilläggspensionen
skall

räknas

poäng enligt

i 30-delar

efter

antalet

tillgodoräknade

år med pensions-

motsvarande

regler som gäller för ATP. Talet 30 kan som
3 för personer födda under något av åren 1896-1923
skall
vara ett tal mellan 20 och 30. Vid beräkningen av kompensationen
inte tas till vissa andra år som enligt nuvarande regler
hänsyn emellertid
om beräkning av folkpension i 5 kap. 4 § AFL skall likställas med poäng-

framgår av avsnitt

år. Den del av tilläggspensionen
som utgör
sionsdelen benämner vifolkpensionstillägg.

kompensation

för folkpen-

Bestämmelserna

3
LIP
enligt 6 kap. 2
om folkpensionstillägget
skall gälla såväl för mellangenerationen
som för personer födda år 1937
eller tidigare. Härigenom kommer även personer som är födda år 1937
eller

tidigare

i princip

att erhålla

kompensation

för den ATP-baserade

folkpensionen.
Vi

har emellertid

ställt oss frågan om folkpensionstillägget
för pensom är födda år 1937 eller tidigare skall beräknas
eller om någon ändsätt som gäller för mellangenerationen

sionsberättigade
motsvarande

ring i beräkningssättet
En
eftersom

koppling

till

bör förordas.
antal

folkpensionstillägget

prisbasbeloppets

inkomster

år med
enbart

pensionspoäng

förefaller

naturlig,

för det första
är en kompensation
och bör betraktas som en del av den in-
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Genom en sådan koppling
ålderspensionen.
är komlika för mellangenerationen
och för dem som är

också

pensationen
födda

år 1937 eller tidigare. Vidare
gäller i dagens ålderspensionssystem

folkpensionstillägget

att betalas

kommer

motsvarande

endast tilläggspensionen

ut till

utomlands

bosatta

sätt som
inklusive

pensionsbe-

rättigade.
har ändå

Vi

arbetets gång övervägt
andra sätt att beräkna
för dem som är födda år 1937 eller tidigare. Ett
skall beräknas ensätt som vi har diskuterat
är att folkpensionstillägget
ligt de regler som gäller i dag för beräkning av folkpensionen,
dvs. i
under

folkpensionstillägget

förhållande
eller

till

till

antal

år för

bosättningsår.

antal

vilka

nas i 30-delar eller 40-delar efter
skilda fallet. En pensionsberättigad
med pensionspoäng
således

skulle

svarande

men som har varit

bosatt

i form
en kompensation
hela den nuvarande folkpensionen.

En sådan lösning

skulle

alltså

vad som är mest förmånligt
som inte kan tillgodoräkna

erhålla

skulle dock medföra

när den pensionsberättigade

har tillgodoräknats

pensionspoäng

Folkpensionstillägget

har bättre

i Sverige

under

av tilläggspension

vissa problem.

beräk-

i det ensig 30 år
40 år
mot-

Vid en situation
skulle bl.a.

än 30-delar

40-delar

även den del av folkpensionen
utgöra
som är en del av grundtryggheten
tilläggspension.
Därigenom kommer även denna del att kunna exporteras.

reglerna i AFL

Enligt

betalas till utomlands

bosatta pensionsberättigade

endast ut den del av folkpensionen
till det
som beräknats i förhållande
antal år för vilka tillgodoräknats
pensionspoäng och endast till svenska
skall enligt LIP kunna betalas ut
medborgare. Även folkpensionstillägget
till

pensionsberättigade

svenska och utländska

bosatta

medborgare

utomlands.

Någon

görs emellertid

åtskillnad

mellan

inte enligt LIP för ut-

inklusive folkpensionstillägget.
av tilläggspension
i
Som redovisas
avsnitten 7 och 8 föreslår
att dagens grundtrygghet

betalning

skall ersättas av övergångsvis
folkpension
av bosättningsbaserad
Med en modell
innebär
att folkpensionstillägget
som
grundval av antal bosättningsår som den penäven skulle beräknas
i form

garantipension.

kan tillgodoräknas

sionsberättigade
effekter
sion

skulle

därmed

andra inte önskvärda

uppstå. För de personer som inte har tjänat
någon tilläggspenden övergångsvisa garantipensionen
fullt ut ersätta dagens

skulle

I situationer med
av 40-dels beräknad folkpension.
skulle
däremot utintjänade pensionspoäng
denna dagens grundtrygghet
Vidare skulle svårigheter uppstå vid finanges i form av tilläggspension.

grundtrygghet

i form

av ålderspensionen.
medan
tilläggspensionen
geten

sieringen

Sammantaget

har

år 1937 eller tidigare

funnit
i princip

Grundtryggheten
skall finansieras

skall

belasta

statsbud-

via AP-fonden.

för personer födda
att folkpensionstillägget
skall beräknas och fastställas
motsva-

Utredningens

SOU 1999: 17

rande

gäller

sätt

som
någon förändring

för

överväganden

allmänna

varför

mellangenerationen,

inte

och förslag

föreslår

i detta avseende.

även en pensionsberättigad
som är född år 1937
ATP-baserade
folkpensionen
för
den
ersättas
att
genom
folkpensionen
och för den bosättningsbaserade
tilläggspension
genom
De personer, som har en så hög inkomstövergångsvis garantipension.
kommer

Härigenom
tidigare

eller

relaterad

ålderspension

tipension,

föreslår

pensionen

genom

att de inte är berättigade till övergångsvis garanfolkför den bosättningsbaserade

skall kompenseras

ett s.k. bosättningstillägg.

Detta

behandlas

i följande

avsnitt.
i vissa situadock en skillnad i hur folkpensionstillägget
vid beräkning av folkpension
Huvudregeln
som
pensionspoäng är att de år för
antal år med tillgodoräknade

föreslår

Vi

skall

tioner

beräknas.

grundas
vilka

det faktiskt

räkningen.

fastställts

huvudregeln

Till

pensionspoäng skall utgöra grunden för beregel som innehåller
finns en kompletterande
skall likställas med år för vilka tillgodoräknats

om årvilka
Vilka dessa är redovisas
pensionspoäng.
bestämmelser

i avsnitt

3.1.

fler pensionspoäng
att en person kan tillgodoräknas
för tilläggspension,
för folkpension
än vad han eller hon tillgodoräknas
30-delsberäknad
kan erhålla en oreducerad
dvs. en pensionsberättigad

Reglerna

innebär

regler gäller inte
men inte en full ATP. Några motsvarande
och inte heller för fastenligt LIP för fastställande
av tilläggspension
Eftersom många personer redan uppställande av folkpensionstillägget.
bär en folkpension beräknad efter dessa regler och också får den utbetald

folkpension

utomlands, anser
att ändra dessa
oss förhindrade
regler utan att också sänka pensionen för dem som redan uppbär åldersför en pensionsberätpension. Vi föreslår därför att folkpensionstillägget
grundval
skall
beräknas
år
eller
tidigare
1937
även
tigad som är född
till sig vid bosättning

av sådana år med pensionspoäng som avses i 5 kap. 4 § AFL.
till lagen 1992:1277
Enligt övergångsbestämmelserna

om ändring
kan en kvinna, som har rätt till övergångsvis utgiven tilläggspeni form
vid fastställande
sion i form av änkepension,
av sin folkpension
sig mannens ATP-år, om detta är mer
av ålderspension få tillgodoräkna
föreslår att år vilka enligt
för henne. Av samma skäl som
förmånligt
i AFL

5 kap. 4 § AFL

likställs

folkpensionstillägget,

med ATP-år
föreslår

skall beaktas

vid fastställande

av
vi att en änka som är född år 1937 eller
få tillgodoräkna
av folkpensionstillägget

skall vid fastställande
för henne. En änka har
sig mannens ATP-år,
om det är mer förmånligt
bosättningsår
också rätt att tillgodoräkna
sig mannens tillgodoräknade
i form av ålderspension. Denna
vid fastställande
av hennes folkpension

tidigare

bestämmelse

Lagtekniskt
till LIP förs

behandlar

i avsnitt

bör detta regleras
i lagen om införande

genom att en övergångsbestämmelse
av nämnda lag.
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5.3

överväganden

övergångsvisa

Den

och
Vårt

förslag:

och

grundskyddet,
eller

garantipensionen

i form

grundskydd

pensionstillskott

rantipension

SOU

bosättningstillägget
Dagens

folkpension,

och förslag

och SGA

bosättningstillägg.

av bosättningsbaserad
ersätts av Övergångsvis gaDe pensionsförrnåner
inom

som den pensionsberättigade
för ansökan om ålderspension

vid tiden

av dagens regler,
men utges i form

skall

alltjämt

får

vid

skulle

omläggningen

ha fått med stöd

beräknas

det sätt som sker i dag
eller bosättningsgarantipension

av Övergångsvis

tillägg.

Övergångsvis garantipension
framhålls
skall
garantipensionen
att den övergångsvisa
så att i princip ingen pensionär får ett sämre nettoutfall
från folkpension
till övergångssett än före omläggningen

I direktiven
konstrueras
ekonomiskt

vårt
krav som vi har ställt
Det mest framträdande
arbete har också varit att konstruera ett nytt grundskydd
som inte medför försämringar
den
Samtidigt
nettopension.
pensionsberättigades
av
vis garantipension.

att vid konstruktionen
anges i direktiven
av den övergångsvisa garantiför
pensionen skall också beaktas utformningen
av garantipensionen
personer födda år 1938 eller senare, så att de två grundskyddssystemen
inte ger väsentligt skilda
slaget till Övergångsvis

I princippropositionen

garantipension

konstruerats

med

personer födda efter år 1937 som
har detta också varit vår utgångspunkt.

sionsmodellen

ningsvis

förmånsnivåen

för

Redan i början av vårt arbete kunde
erade den övergångsvisa garantipensionen

många pensionsberättigade.
garantipension

för

födda

gäller

den

Inled-

att om vi konstruefter den modell som anges i

obetydliga

försämringar

för

då närmare

om modellen för
1938 eller senare
år 1937 eller tidigare.
år

personer
även för personer födda
Vi insåg snabbt att med denna modell skulle kostnaderna
för grundmed den kostnad som skulle följa om
skyddet öka markant jämfört
skulle

kunna

som
tillämpas

skulle

förebild.

konstatera

ge inte
Vi undersökte

princippropositionen

har för-

garantipen-

princippropositionens

förslag

fördes.

därför

Vi

undersökte

till

konstruktion

som den som skall

senare.
De flesta

personer

uppbär

redan

Övergångsvis

andra

snålare

garantipension

modeller

gälla för personer

genommen med samma
födda år 1938 eller

som kan få rätt till Övergångsvis garantipension
Alla pensionärer
inte en
har emellertid

ålderspension.
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allmänna

stor pension. Vissa personer kan ha en reducerad
folkpension
på grund av att den pensionsberättigade
t.ex. inte kan tilli Sverige. Andra kan ha gjort förtida utgodoräknas full bosättningstid
Några pensionärer har endast
tag eller skjutit upp sitt pensionsuttag.

beloppsmässigt

lika

uttag av sin ålderspension. Slutligen varierar storleken
den inkomstrelaterade
ålderspension
uppsom den pensionsberättigade

gjort partiellt
bär, varför

storleken

såväl

pensionstillskottet

SGA

som

olika

varierar

ålderspension

Med inkomstrelaterad
sådan
tjänat
pension som den pensionsberättigade
avses
mellan

kraftigt

pensionärer.

grund av
skulle an-

grund av annans arbete. Om
eget arbete eller pension
garantipension
för beräkning
vända en modell
av övergångsvis

som
skulle, om man inte gör individugarantipensionsmodellen
motsvarar
skall
enligt direktiven
ella beräkningar
av den nya pensionen vilket
Vi skulle alltså
undvika,
många pensionärer förlora på omläggningen.

vara tvingade att sänka pensionen för dem som i dag redan uppbär pension. För andra skulle motsatsen gälla, dvs. vissa pensionärer skulle få
höjning av sin nettopension.
en omotiverad
modell för beräkning
att finna en lämplig
av överhänger samman med att de olika delarna av
garantipension
T.ex. minskar SGA när
dagens grundskydd verkar i motsatta riktningar.
Vid
förtida uttag minskar
pensionen till följd av uppskjutet uttag höjs.

Svårighetema

gångsvis

Samtidigt

pensionen.
verkas

pension

kan SGA

bli

både högre

och lägre.

Vidare

på-

förutom
sätt när den pensionsberättigade
Dessutom vållar konstruktionen
yrkesskadelivränta.
av
ett särskilt

SGA

uppbär

modell

problem vid sökandet av en lämplig
den
garantipensionen.
övergångsvisa
av
Vi har därför undersökt andra metoder och funnit att, om

grundavdraget

det vanliga

för konstruktion

skall få

och
sig till dagens pensionsförmåner
som ansluter
en nettopension
SGA, vi måste med bibehållande
som utges i
av de pensionsförmåner
dag omvandla SGA till en pensionsförmån.
Inledningsvis
av denna modell att
var vår tanke vid konstruktionen
resten av dagens grundskydd,
nen och pensionstillskottet,

ålderspension.
rade

Detta

folkpensionen

till skillnad

och

skulle
emellertid

skulle

från den inkomstgrundade

problem

eftersom

ålderspensionen

endast av statsmedel. Utbetalningar
av grundskyddet
också öka i inte obetydlig omfattning.
I stället

har

nen inte bara utgör

följa

den

följsam-

ålderspension

inkomstgrundad

som gäller
skulle det uppstå finansiella

folkpensio-

utges i form av inkomstgrundad
leda till att den bosättningsbase-

pensionstillskottet
för

hetsindexering
Dessutom

skulle

dvs. den bosättningsbaserade

LIP.

grundskyddet

skall finansieras
till utlandet

skulle

garantipensiovalt en lösning, där den övergångsvisa
också
den penför
SGA
ersättning
ersätter
utan
en
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folkpensionen

den bosättningsbaserade

för

och pen-

sionstillskottet.
Tanken

bakom

inte skall ändra de materiella
är att
och endast
nuvarande
pensionsförmånema
de
av
för
effekten
Skatteregler
pensionärer.
dagens
av

vår modell

för beräkning

reglerna

i undantagsfall

ändra

många redan komplicerade
ominden
övergångsvisa
garantipensionen
av
vid omnebär att den pension, som utges till den pensionsberättigade
skulle ha uteller vid tiden för ansökan om ålderspension
läggningen
skall utges, och att den pensionsgetts till honom eller henne, alltjämt
inte

Härigenom

kompliceras

läggningen.

Konstruktionen

berättigade

därutöver

SGA.

Någon

ändring

inte och inte heller

den för

erhålla en kompensation
för det slopade
förmåner
föreslår
för
dessa
beräkningssättet
av
som i dag gäller för förav de samordningsregler
skall

Konstruktionen
innebär således att den pensionsberättigade
skall få en pensionshöjning
som motsvarar värdet av det SGA som han
eller hon hade fått
grundval av sina pensionsinkomster.
månema.

En stor fördel med en sådan modell är att det saknar betydelse om
gjort förtida uttag av sin åldersden pensionsberättigade
exempelvis
40 bosättningsår
pension eller om han eller hon inte kan tillgodoräknas
i Sverige.
samlade

Det

är uteslutande

pensionsinkomst

storleken

pensionsberättigades

den

som avgör hur den övergångsvisa

garantipen-

sionen skall beräknas.
behövs ett beräkFör att räkna om SGA till en pensionsförmån
de
pensionsinkomster
ningsunderlag
som påverkar
som motsvarar
dagens SGA i höjande eller sänkande riktning. Dessa är folkpension,
viss utländsk
och änke-ATP,
pension,
pensionstillskott,
egen ATP
svensk

Tanken är
samt yrkesskadelivränta.
skall
fram de koefficienter
som

tjänstepension

och utländsk

med ett beräkningsunderlag
att
behövs för att översätta SGA till

en pensionsförmån. För pensionsförför en enmotsvarande
1,515 prisbasbelopp
till
belopp
ett
upp
samstående respektive
1,34 prisbasbelopp för den som är gift är koeffi-

måner

cienten

dvs.

positiv,

den påverkar

SGA

i höjande

riktning.

Vid

pennegativ.
är koefficienten
En stor del av vårt arbete har ägnats
att undersöka om den överskall påverkas av den pensionsberättigades
gångsvisa garantipensionen
Vi har konstaterat
tjänstepension.
att den tjänstepension
som en pensionsförrnåner

därutöver

sionsberättigad

uppbär

negativ

påverkan.

nettopension

efter

För

i många fall
att ingen

omläggningen

höjer SGA

och i andra fall

pensionsberättigad
har

kunnat

skall

konstatera

har en
få en sänkt
att tjänste-

av den övergångsvisa garantipenskall minska den överatt tjänstepension
gångsvisa garantipensionen
på motsvarande
sätt som den i dag minskar
SGA. Vår konstruktion
garantipension
är just en överav övergångsvis

pensionen
sionen.

måste ingå i beräkningen

Det är också

logiskt

allmänna

Utredningens
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Vi föreslår därför att hela tjänstepensionen
av SGA-reglema.
skall påverka storleken av den övergångsvisa garantipensionen.

sättning
Till

skillnad

från de i princippropositionen
vårt

innebär

reglerna

förslag

samordnings-

föreslagna
med

samordning

till

tjänstepension

att

inte kommer att påverka den del av den
av tjänstepension
för
övergångsvisa
garantipensionen
som kan sägas utgöra ersättning
förekomsten

folkpensionens
sion

grundförrnåner

eftersom

I dagens

samordnade

som i dagens system
sitionens
förslag till

folkpenav bosättningsbaserad
är SGA men inte dessa

i form

grundförmåner

pensionstillskott.

och

skulle

skulle

pensionstillskott

medföra

alltid

samordningsregler

tjänstepensionen

minska

de pensionärer

För

tjänstepension.

med

har rätt till

systern

hela den totala

princippropoförsärnringar,
allmänna

penför
försärnringar
att undvika
med
har
valt en lösning som är analog
den pensionsberättigade
både
dagens system. Detta innebär som nämnts att tjänstepensionen
till
endast
höjer och sänker den övergångsvisa garantipensionen,
men
den del som den avser att ersätta SGA. De ålderspensionärer
som i
inklusive

sionen

För

pensionstillskottet.

grundförrnåner kommer såsystem har rätt till folkpensionens
belopp i form av
ledes även i fortsättningen
att ha rätt till motsvarande
övergångsvis garantipension oavsett tjänstepensionen storlek.
dagens

Vårt

förslag

garantipension
fanns

till

samordning

modell

för

princippropositionen,

tjänstepension

och övergångsvis

samordning som
har valt en något
övergångsvis garantipension
än den som följer av
för grundskyddet
inte att bli
kommer utgifterna

är samtidigt

dyrare

i princippropositionen.

snålare

mellan

än det förslag

I och med att

till

i övrigt

förslag.
högre än vad de hade blivit med princippropositionens
Även
det
grundskyddet
vårt
till
konstruktion
förslag
nya
av
om
till personer födda år 1938
skiljer sig från modellen för garantipension
av pensionen som skiljer sig
senare är det endast beräkningssättet
åt. Oavsett om den pensionsberättigade
är född före eller efter år 1937
kommer ålderspensionen till samtliga personer att bestå av en inkomsteller

ålderspension

grundad

liga åldersgrupper

garantipension.
och ett grundskydd,
också den i dag ATP-baserade

kommer

För samt-

folkpensio-

och den kommer i princip att beräknas
nen att utgöra tilläggspension,
Frånsett
bosättningstillägget
lika
för
pensionsberättigade.
samtliga
kommer
endast

ålder att utges
oavsett den pensionsberättigades
åldersdem med ingen eller endast en låg inkomstrelaterad

garantipension
till

pension.
ningsbart

Vidare

utgör

grundskydd.

pensionstillskottet

ett fullt ut beskattkan således folkpensionen,

båda garantipensionssystemen
Genom

våra förslag

och SGA till ålders pensionärer

i princip
bl.a.

avskaffas.

grund av
är att övergångsvis
EG-rättsliga
regler kommer att utges även till dem som inte är bosatta i
endast pensionärer som
Sverige. Som anges i avsnitt 3 är det emellertid
Vår bedömning

4

garantipension
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98

allmänna

Utredningens

och förslag

överväganden

SOU

är bosatta i Sverige som är berättigade till SGA. Trots detta föreslår
skall
att vår modell med en omvandling
av SGA till en pensionsförmån
år
födda
1937
eller
tidigatillämpas för alla pensionsberättigade
är
som
skall således kunna utges även till
re. övergångsvis garantipension
och som är skattskyldiga
enligt
som är bosatta utomlands
inkomstskatt
utomlands
bosatta.
1991:586
särskild
för
om
Effekten härav redovisar
i avsnitt 8.8.

pensionärer
lagen

Bosättningstillägg
Vår utgångspunkt
sionen

vid konstruktionen
garantipenav den övergångsvisa
inte skall ändra reglerna för rätten till och beräkningen

är att

av de pensionsförmåner
ningen uppbär eller skulle

äldregenerationen

Inom

uppbär

vid omläggsom den pensionsberättigade
ha uppburit med stöd av dagens regler.
redan
finns personer som vid omläggningen

i
dvs. som har beräknats
som 40-dels beräknats,
Eftersom
den
den pensionsberättigades
bosättningstid.

folkpension

förhållande

till

övergångsvisa

enligt

garantipensionen

vårt

förslag

kommer

att utges
uppgår till ett visst
vars samlade pensionsinkomster
tidigt konstatera att de personer som har en
högsta belopp, kunde
inte kommer att ersättas för den
pensionsinkomst
hög inkomstrelaterad
till

endast

dem

bosättningsbaserade

folkpensionen

och i förekommande

fall

inte heller

för pensionstillskottet.
Som nämnts ovan kommer den ATP-baserade
år 2001 att utges i form av tilläggspension.
Som
redovisat
skulle den pensionsberättigade
kunna

bosättningsbaserade

folkpensionen

räknas såväl i förhållande
räknats
skulle

till

antal

folkpensionen
i föregående

ersättning

fr.o.m.
avsnitt
för

den

begenom att folkpensionstillägget
för vilka pensionspoäng tillgodo-

till antal bosättningsår,
som i förhållande
önskvärda
konsekvenser.
medföra icke

men en sådan lösning

bör en pensionsberättigad
annat sätt få ersättning för den
och
pensionstillskottet
folkpensionen
som inte ersätts genom
av
eller av övergångsvis garantipension.
En möjlig väg
tilläggspensionen
få
låta
övergångsvis
garantipension,
är att
även dessa personer
men då
I stället

del

och pensionstillden del den avser att ersätta folkpensionen
till skillnad
är emellertid
att garantipensionen
från dagens grundtrygghet
till
inte skall utges som en pensionsförmån
endast till
skottet.

Huvudprincipen

utan endast till dem som saknar eller endast har en låg inkomstrelaterad
pension. Vi har därför valt att i stället
folkpensionen
kompensera dessa personer för den bosättningsbaserade

samtliga

pensionsberättigade

benämner bosättningsgenom en förmån som
också
Vi har
diskuterat att denna pensionsförmån
även skall ut-

och pensionstillskottet

tillägg.

1999: 17

allmänna
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och förslag

överväganden

och därigarantipension
som har rätt till övergångsvis
endast låta den övergångsvisa
garantipensionen
utgöra en er-

ges till

dem

genom
sättning

de som har rätt till övergångsvis
garantiför SGA. Eftersom
inte har någon eller endast en låg inkomstrelaterad
pension har
stannat för att de fullt ut skall erhålla sitt grundskydd
genom

pension
vi dock

övergångsvis
densamma

gångsvis

är dock

bosättningstillägget

Storleken

garantipension.

om det utges som sådan förmån
garantipension.
oavsett

eller i form

av över-

i två situationer.

Den ena är när den
har en bättre folkpension
pensionsberättigade
om den beräknas i förhållande till bosättningstid
till antalet tillgodoräknade
än i förhållande
kan utges

Bosättningstillägg

Den andra är när den pensionsberättigade,

år med pensionspoäng.

trots
med stöd av dagens regatt han eller hon har höga pensionsinkomster,
ler skulle haft rätt till pensionstillskott.
Detta redovisas närmare i avsnitt 8.6.

5.4

särskilda

med

Samordning

folkpensionsförmåner
och vårdom handikappersättning
till ålderspenbidrag, lagen 1990:773
om särskilt pensionstillägg
sion för långvarig vård av sjukt eller handikappad barn, med de förändringar som skett genom lag 1998:707
om ändring i nämnda lag,

Vårt

förslag:

Lagen

1998:703

samt övergångsreglema
lagen 1994:309
om

lagen

1998:708

hustrutillägg

till

i vissa

av
om upphävande
fall då make uppbär
födda år 1937

anpassas till att gälla också för personer

ålderspension
eller tidigare.

enligt nu gällande Övergångsbeav bamtillägg
inte reduceras av den ålderspension
bamtillägget
föräldern
uppbär om summan av hel tilläggssom den försäkrade
eller i föregarantipension
pension enligt LIP och hel övergångsvis
Vid

beräkning

stämmelser

skall

kommande

fall

bosättningstillägg

uppgår

till

2,15 prisbasbe-

högst

lopp.

I dagens
skottet

grundskyddssystem
och

det särskilda

sionsförmåner

kompletteras
till

som utges som tillägg
för folkpensioneringen
går i regelsystemet

som självständiga

förmåner.

pensionstill-

folkpensionen,
med

grundavdraget

vissa

särskilda

folkpensionen.

folkpen-

Dessutom

några förmåner

in-

som utges

99
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som vi skall
särskilt

behandla

Vårdbidrag,

SOU

i detta avsnitt

är handikappetoch barnhustrutillägg

pensionstillägg,

tillägg.

Handikappersättning

och Vårdbidrag

förmån, dels
utges i dag dels som en självständig
till
till
den
tillägg
pension.
Handikappersättning
utges
som för avsom
fått
sådan
sevärd tid har
sin funktionsförmåga
nedsatt i
omfattning
att
han eller hon i sin dagliga livsföring
behöver mera tidskrävande
hjälp

Handikappersättning

eller i övrigt har betydande
av annan bl.a. för att kunna förvärvsarbeta
merutgifter
grund av sin nedsatta funktionsfömiåga.
konstaterades
I samband
med arbetet med garantipensionen
att
dessa nu behandlade
behov inte täcks av någon förmån
1997/98:152.
merade
Prop.
ålderspensionssystemet
och Vårdbidrag

handikappersättning

har därför

inom

det refor-

Reglerna

om
oförändrade

i princip

över från AFL

förts

till en fristående
lag, lagen 1998:703
om handigjorts
och Vårdbidrag. Förmåner har därmed lagtekniskt

kappersättning

förmån.
till en fristående
Lagen
om från en särskild pensionsförmån
i den nya lagen är
träder i kraft den l januari 2001. Bestämmelserna
också avsedda att gälla för personer som är födda år 1937 eller tidigare.
Vissa

måste dock ske för att anpassa bestämmelserna
och bosättningstillägg
införs.

följdändringar

att övergångsvis

Särskilt

till

garantipension

pensionstillägg

regler som ett tillägg till
i form av ålderspension till förälder som under minst sex år
folkpension
har vårdat sjukt eller handikappat
barn och som därvid har avstått från
Särskilt

pensionstillägg

utges enligt

nuvarande

förvärvsarbete.
föreskrevs att
av lagen om garantipension
skall fortsätta att gälla, men med
reglerna om särskilt pensionstillägg
den begränsningen
att lagen endast gäller för dem som är födda år 1953
I samband

eller

tidigare.

som
1999.

vårdtid

med införandet

Detta
för

I övrigt

och att endast

tid före år 1999 kan tillgodoräknas

pensionstillägg

särskilt

har lagen,

trädde

med ikraftträdande

i kraft

den

1 januari

ålderspensionssystemet.
passats till det refonnerade
sak har i princip inte genomförts.
Vissa
till
detta

måste dock

justeringar

övergångsvis

garantipension

att det särskilda

den

1 januari
2001,

ani

Några ändringar

göras för att anpassa bestämmelserna
I sak gäller
och bosättningstillägg.

pensionstillägget

till

personer

som är födda

år

1999: 17

bosättningsår

antal

eller

till

antalet

överväganden

och förslag

antingen
utges i förhållande
år med tillgodoräknade
pen-

5 kap. AFL.

enligt

sionspoäng

skall

även i framtiden

tidigare

1937 eller
till

allmänna
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Hustrutillägg
förmån som kan utges till kvinnor
är en inkomstprövad
eller ålderspeni
form
make
uppbär folkpension
av förtidspension
vars
och sedan den l januari
sion. Fömiånen
är numera under avveckling

Hustrutillägg

endast till kvinnor som är födda år 1934
hustrutillägg
och som har fyllt 60 år, och längst till dess de har fyllt
inte att utges efter år
kommer
hustrutillägg
65 år. Några nybeviljade
då
de kvinnor
1999, eftersom
som är födda år 1934 eller tidigare
har
i
dag
65 år. De hustrutillägg
kommer
utges
att ha fyllt
som
1990 nybeviljas

eller

tidigare

fastställts

lagen

enligt

övergångsregler

bestämmelserna

och kommunalt

om hustrutillägg

1962:392

har beviljats

enligt

på grund av att särskilda
utgavs hustrutillägg

i den tidigare
och

bostadstillägg

skäl för sådant tillägg

förelegat.

52 personer och antalet förmånstagare kommer successivt att minska. Till kvinnor
som omfattas
sådant
endast
tillägg
kommer
garantipensionen
av den övergångsvisa
att utges t.o.m. år 2002, då samtliga kvinnor fyllt 65 år.
Under

1997

Under

arbetet

till

ålderspensionssystemet

med det reformerade

konsta-

i det nya
skulle
avveckling
systemet. Eftersom
av hustrutillägget
en omedelbar
kommer att
för framtiden
medföra
att personer som uppbär förmånen
för vissa kvinnor.
miste om denna, kvarstår rätten till hustrutillägg
har emellertid
höjts till 1,67 prisNivån för ett oreducerat hustrutillägg
terades

att någon

motsvarighet

till

inte

hustrutillägg

finns

inte räknas
som inkomst
enligt LIP och lagen om garantipension
ålderspension
upp till 1,9 prisbasbelopp. Denna anpassning träder i kraft den 1 januari 2001.

basbelopp

och vid

inkomstprövningen

skall

De ovan angivna nivåerna är anpassade även för personer som är
inte heller föreslår några förändfödda år 1937 eller tidigare, varför

ringar

i detta avseende.

Bamtillägg
Bamtillägg
som uppbär
des i princip

för varje

ålderspension
år 1990. Enligt

barn under
eller

16 år till

förtidspension.

förälder
en försäkrad
avskaffaBamtillägget

Övergångsbestämmelser

betalas

emellertid

1990 till dem som hade
ut även för tid efter den 1 januari
i december månad 1989. Detta innebär att tillägget
bamtillägg

bamtillägg
rätt till

utges

101

102 Utredningens

allmänna

att upphöra vid utgången
avser har fyllt 16 år.

kommer

tillägget

I proposition

och förslag
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av år 2005 när de yngsta barnen som

att
m.m. har angivits
inte kommer att finnas i det reformerade
ålderspensionssystemet.
I samband med arbetet med garantill persotipensionen gjorde regeringen bedömningen
att bamtillägget

någon motsvarighet

till

Garantipension

bamtillägget

ner födda år 1938 eller senare bör behållas med i princip oförändrade
till annan bedömning
vad avser
regler. Vi har inte funnit anledning
till
omfattas
den
övergångsvisa garantipenbamtillägg
personer som
av
sionen.

För

Vi föreslår

det gäller.

med i princip

oförändrade

dag

I

reduceras

ett halvt

därför

regler.
hälften

med

bamtillägget

i den mån denna för år räknat

tilläggspension
Fritt

beloppet.

kort
en förhållandevis
bör behållas
att bamtillägget

del är det dessutom

bamtilläggets

övergångstid

från

samordning

av den försäkrades
överstiger halva prisbas-

är således folkpensionsbeloppet

prisbasbelopp.

För att anpassa reglerna
måste detta fribelopp justeras upp och

jämte

till

ett fullt beskattat
föreslår att det skall

system
garantipension
motsvara den högsta övergångsvisa
som kan utges till
ensamstående
2,15
Detta
prisbasbelopp.
stämmer överens
en
person,
med det belopp

som gäller
rade ålderspensionssystemet.

för personer

som omfattas

av det reforme-

med annan ålderspension
berättigar också tillsammans
den
till
SGA.
Med dagens grundnivå
pensionsberättigade
uppbär
som
kan det för en person som har en reducerad folkpenbamtillägget
sion, dvs. att grundtryggheten
inte uppgår till 1,515 respektive
1,34

Bamtillägget

innebära

prisbasbelopp,
för det SGA
kommer
fattas

tillägg,

att han eller hon inte kommer att kompenseras
hon har rätt till enligt dagens regler. I praktiken

detta inte ske. Detta beror

att de ålderspensionärer
som omoch som uppbär barngarantipensionen

av den övergångsvisa
grund av övergångsbestämmelsema

om ändring
bosättning.
1,515

han eller

i AFL
Deras

1,34

respektive

folkpension

till

uppbär en oreducerad folkpension
och pensionstillskott
folkpension
prisbasbelopp.

Om

den

lagen 1992:1277
grundad

uppgår

40 års
således till

pensionsberättigades

grund av förtida uttag
är lägre än vad som angetts ovan
skulle i teorin en minskning
av nettopensionen

av ålderspensionen,
kunna
burit

komma

de flesta som uppbär bamtillägg
att ske. Eftersom
uppföre ålderspensioneringen,
torde det endast kunna
förtidspension

vara ett ytterst

fåtal

personer

som skulle

kunna

drabbas

av en sådan

sänkning

Detta följer av att det inte är vanligt att en
av nettopension.
förtidspensionär
tar ut sin ålderspension i förtid. Det skall också observeras att år 2001, när dessa regler avses träda i kraft, kommer antalet
uppbär bamtillägg
personer som överhuvudtaget
vara begränsat till ett

SOU 1999: 17

Utredningens

antal.

litet

mycket

Mot

allmänna

föreslår

bakgrund

denna

beräkningen

av bamtillägget.

5.5

Övrig samordning

överväganden

ingen

och förslag

ändring

för

I våra

direktiv
har angetts att införandet
av övergångsvis garantipenkan påverka nivån
sion, som innebär en höjning av bruttopensionen,
andra förmåner
ett sätt som inte har varit
som en pensionär uppbär
tjänstepension, men
avsikten. Detta kan t.ex. gälla för bruttosamordnad
som kan komma att påverkas av en höjning
Vi har fått i uppdrag att göra en kartläggning
av
av bruttopensionen.
sådana förmåner
och föreslå åtgärder som i möjligaste mån undanröjer
fler förmåner

det kan finnas

de problem

som kan uppstå i samband

med höjningen

av bruttopensio-

nen.
Genom

garantipension
den modell för beräkning
av övergångsvis
inte ändrar reglerna för de penbl.a. att
som vi föreslår, innebärande
sionsförmåner
uppbär, torde några prosom den pensionsberättigade
och
mellan den nya pensionen
blem inte uppstå vid samordningen
har rätt till. Som redosom den pensionsberättigade
tjänstepension alltvisas i avsnitt 7 förutsätter
att bruttosamordnad
jämt kommer att samordnas med den ålderspension som den pensionsandra

förmåner

redan

berättigade

med

uppbär

stöd av dagens

regler.

Detsamma

bör

gälla även för andra förmåner.
Med

anledning

härav

funnit

har

som kan påverkas av en höjning
bruttoinkomst
inte har behövts.

måner

5.6

Vårt

att någon kartläggning
av förden
pensionsberättigades
av

Lagreglering
och
om övergångsvis garantipension
skall tas in i lagen 1998:702
om garantipension.

Bestämmelserna

förslag:

bosättningstillägg

och övergångsvis

Garantipension

garantipension

har båda till

syfte att

folkpension
av bosättningsbaserad
och pensionstillskott
med ett beskattningsbart
För båda
grundskydd.
också
inte
kommer
garantipension
gäller
systemen
att
att utges till alla
ersätta

dagens

utan endast

pensionärer
sion.
Även

grundtrygghet

till

i fonn

dem som är i behov

av en utfyllnadspen-

för dagens
är att se som en ersättning
och
folkpension
pensionsbosättningsbaserad
av

bosättningstillägget

grundtrygghet

i form

103

allmänna

104 Utredningens

överväganden

och förslag
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SOU

för

denna del av dagens grundatt särskilja
garantipensionen
trygghet från den övergångsvisa
som också skall utför SGA, som
benämner denna förmån bosättningsgöra ersättning

tillskott.

är endast

Det

tillägg.
Vidare

som den övergångsvisa garantioch kostnaderna för dessa pensioner

såväl garantipensionen

skall

och bosättningstillägget

pensionen
finansieras
Vi
sion

av statsmedel.
föreslår därför att bestämmelserna
garantipenom övergångsvis
skall regleras i lagen om garantipension,
och bosättningstillägg

och att de regler som i övrigt gäller för garantipension
t.ex. uttagsregler
och
också skall gälla för övergångsvis garantipension
och processregler
för bosättningstillägg.

enligt beslut av riksdagen skall
lagen om garantipension
den 1 januari 2001 anser
att även bestämmelserna
om
skall träda i kraft
och bosättningstillägg
garantipension

Eftersom
träda

i kraft

övergångsvis
vid samma

tidpunkt

se avsnitt

att även utbetalning
skall kunna ske
och bosättningstillägg

13.

av övergångsvis garantipension
vid ingången av nämnda år. Vi föreslår
för rätt till utbetalning
av övergångsvis

ningstillägg,

utan
skall

stämmelserna
l januari

innebär

Detta

inte någon

pensionsberättigade

samtliga
kunna

göra

uttag

undre

garantipension
av

åldersgräns
eller

bosätt-

omfattas

som
ålderspension

av beredan den

2001.

För personer födda år 1938 eller senare har vissa av bestämmelserna
fr.o.m. ingången av år 1999
i form av ålderspension
om folkpension
kvarstår
Övergångsbestämmelser
Genom
bort
eller
ändrats.
tagits
emellertid
bestämmelserna
i dess äldre lydelse för personer födda år

tidigare.

1937 eller

talar om bestämmelserna
i denna äldre lydelse

i detta betänkande

När

enligt AFL avses bestämmelserna
om folkpension
jämte övriga Övergångsbestämmelser.
vårt

Genom

förslag

övergångsvis

till

garantipension

och

bosätt-

i form av
bestämmelserna
i AFL om folkpension
i AFL om ålderspenålderspension tas bort. Även andra bestämmelser
i dehar redovisats
sion bör tas bort eller ändras. Vissa förändringar
Ds 1997:66, vilken också har rernissbehandpartementspromemorian
kan

ningstillägg

denna bakgrund

lats. Mot

pågår

partementet

efterlevandepension

valt att i princip

inte föreslår

om

folkpension
ändras.

några förändringar

i bestämmelserna

om

vi att
av ålderspension m.m. enligt AFL, förutsätter
dessa bestämmelser
kommer
beredningen
att tas bort

i form

i den fortsatta
na enligt

såväl

i AFL.

ändringar
Även

eller

har

av att det inom Socialdesom av
av förtidspension
inte lämna några förslag till

och med beaktande

beredningsarbete

Detta

bör ske i samband

med att såväl utbetalningsreglerträder i kraft. Därför har

LIP som lagen om garantipension

i

allmänna

Utredningens
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vårt förslag

till

författningstext

hänvisat

till

överväganden

och förslag

lydelser

bestämmelsemas

före år 2001.
mellan yrkesskadelivränta
I dag finns en samordningsbestämmelse
gäller även
i 17 kap. 2 § AFL. Denna bestämmelse
och ålderspension
för samordning

ordning
personer
ningsvis

mellan
födda

gäller sam-

med förtids-

och efterlevandepension.

Vad

ålderspension

och yrkesskadelivränta

föreslår

år 1937 eller tidigare

ske enligt

dag en bestämmelse
ålderspension i form

denna bestämmelse.

vi att för
även fortsätt-

skall samordningen
Även i 12 kap. 9 § LIP finns

samordning

mellan

yrkesskadelivränta

i

och

om
Med vårt förslag till samav bl.a. tilläggspension.
inte gälla för
enligt LIP emellertid
skall samordningsregeln
ordning
inom
I samband med det fortsatta beredningsarbetet
äldregenerationen.

mellan å ena sidan det reformed en samordning
och å andra sidan övergångsvis garanmerade ålderspensionssystemet
och efterlevandepensionssystem
tipension och ett nytt förtidspensionsi 12 kap. 9 §
regleras att bestämmelsen
måste i LIP eller införandelagen

Socialdepartementet

LIP inte skall gälla för ålderspensionärer

födda

år 1937 eller tidigare.
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6

övergångsvis
och
garantipension
bosättningstillägg
till

Rätt

Vårt

Övergångsvis garantipension

förslag:

skall utges endast
för övergångsvis

och bosättningstillägg

den som har tillgodoräknats
en försäkringstid
garantipension eller bosättningstillägg
om minst tre
till

ar.
och bosätt-

garantipension

för övergångsvis

försäkringstid

Som

sådan försäkringstid
skall tillgodoräknas
som anges i
såVidare skall som försäkringstid
2 kap. lagen om garantipension.
sådan
bosättningstid
år
tillgodoräknas
efter
2001
före som
väl förtid

ningstillägg

och sådana år under

enligt

försäkringstid

avses

sådan

försäkringstid
till

övergångsbestämmelsema

AFL

5 kap.

lydelse

före

den

För rätt till

i nämnda
dessutom

skall

bosättningstillägg

pensionsinkomster

samlade

även i tillämpliga
i
av bestämmelserna
om ändring i AFL

skall

som följer
lagen 1979:127

samt till lagen 1992:1277
om ändring
den
1
januari 2001.
semas lydelse före

tigades

i dess

AFL

2001.

Som
delar

5 kap.

enligt

har tillgodoräk-

för ATP

pensionspoäng

vilka

folkpension

nats för
1 januari

ingår

vilka

lag, i bestämmelden pensionsberäti beräkningsunder-

för en ensamstående
person
För rätt till bosättningsgift.
och 2,709 prisbasbelopp för en som är
skall vara berättigad
tillägg gäller vidare att den pensionsberättigade
bättre
till ett folkpensionsbelopp
är
om det beräknas i försom

laget

hållande

till

doräknade
rätt till

lagen

prisbasbelopp

3,0867

överstiga

tillgodoräknad

år med ATP-poäng.

om han eller

bosättningstillägg,
1969:205

om

till tillgoän i förhållande
också ha
kan
En pensionsberättigad

bosättningstid

pensionstillskott

hon med stöd av reglerna i
haft rätt till penskulle

sionstillskott.

Försäkringsbegreppet
1 kap. 3 § AFL.

i hittillsvarande

Försäkrade

ålderspensionssystem

för folkpension

och ATP

regleras

är dels svenska

i
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oberoende

av var de är bosatta, dels utländska medborgare
bosatta
i Sverige. Dessa regler gäller också för
som är
enligt LIP.

medborgare,
och statslösa

ålderspension

I detta sammanhang

kan nämnas att försäkringsbegreppet
i AFL är
En
har
skett
inom
Utredgenerell
översyn.
översyn
en
i utningen om Socialförsäkringens
personkrets och har presenterats
SOU
1997:72.
I
redningens betänkande En lag om socialförsäkringar
föremål

för

korthet

innebär utredningens
skall indelas
förslag att socialförsäkringen
i en bosättningsbaserad
avsedd för olika kostnadsersättförsäkring
och en arbetsbaserad förningar och förmåner av garantinivåkaraktär
Dessa båda delar av socialsäkring avsedd att täcka inkomstförluster.
föreslås

försäkringen

har rernissbehandlats,

ett enhetligt
denna bakgrund

skapa
rådet.

Betänkandet
vara oavhängiga
av medborgarskap.
och avsikten
beredning
är att efter ytterligare
för
hela
socialförsäkringsomförsäkringsbegrepp

har regeringen
ansett att det är lämpligast
att nuvarande regler om vilka personer som är att anse som försäkrade
till det reformerade
tills vidare överförs i princip oförändrade
pensionsMot

1997/97:

Prop.

systemet

151 och 152.

i Sverige om
krävs i dag en bosättningstid
För rätt till folkpension
minst tre år, eller att antalet år för vilka pensionspoäng
tillgodoräknats
uppgår till minst tre år. Även för rätt till ATP ställs krav
att den penminst tre år med pensionspoäng.
kan tillgodoräknas
sionsberättigade

Pensionspoäng

för ATP

nade pensionspoäng,

vissa är med år för vilka

vid

dock

till

garantipension

motsvarighet

skall
till

endast

på faktiskt

tillgodoräk-

fastställande

tillgodoräknats

Någon

Rätten

Sverige.

fastställs

medan

av folkpension
pensionspoäng.

grundas

nuvarande

i

bosättning

enbart

regler

likställs

om att folkpension
tillgodoräknats
pen-

till antal år för vilka
kan utges även i förhållande
för
finns
inte.
För rätt till garantipension
ATP.
sionspoäng

gäller samma
ställs krav på en

som i dag, dvs. för rätt till garantipension
försäkringstid
om minst tre år.
för att inte en obetydlig anknytning
En minirniregel
är nödvändig
eller bosätttill Sverige skall ge rätt till övergångsvis
garantipension

tidsregel

ningstillägg.
De flesta personer som kommer att omfattas av den övergångsvisa
eller bosättningstillägget
uppbär redan ålderspension
garantipensionen
vid

omläggningen

enligt

gällande

och har därvid

regler.

kvalificerat

Det är inte möjligt

sin rätt till

att ändra

folkpension

dessa regler

de personer som redan uppbär ålderspension,
och som grundar
till folkpension
och i förekommande
fall pensionstillskott

säkringstid
ATP-poäng,
rätt till

års bosättning

om tre
utan att riskera

övergångsvis

eller

år med

för

sin rätt

en förtillgodoräknade

tre
miste om sin
att vissa personer då skulle
Vi föreslår att de pensionsberätgarantipension.

Rätt till övergångsvis
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garantipension

och bosätmingstillägg

sig för rätt till folkpension,
oavsett om
som redan kvalificerat
år
tillgodoräknade
med
eller
års
bosättningstid
grundas
tre
rätten
tre
sig för rätt till övergångsvis
ATP-år,
också skall ha kvalificerat

tigade

eller bosättningstillägg.
ännu inte uppbär åldersde personer som vid omläggningen
tid bakom sig. De sakpension har största delen av sin förvärvsaktiva
för
kvalificera
sig
rätt till övergångsvis gaatt
nar i princip möjlighet
eller bosättningstillägg
annat sätt än som följer av
rantipension

garantipension
Även

dagens regler
sionsberättigad,

om rätt till folkpension.
som vid omläggningen

Vi föreslår därför att en penännu inte uppbär ålderspension,

och bosättningsgarantipension
för övergångsvis
som försäkringstid
sådan försäkringstid,
tillägg skall tillgodoräknas
som han eller hon kan
ATPeller som år med tillgodoräknade
tjäna in som bosättningstid
5
AFL.
kap.
poäng för folkpension enligt
och bosättgarantipension
för övergångsvis
Som försäkringstid
dels sådan försäkringstid
skall således tillgodoräknas
som
och
bosättningstid
sådan
dels
garantipension,
i
2
kap.
lagen
om
anges
enligt
folkpension
för
ATP-poäng
sådana år för vilka tillgodoräknas
lydelse före den 1 januari 2001. Vid bedöm5 kap. AFL i kapitlets

ningstillägg

kan tillgodoräknas
tre år med penom den pensionsberättigade
sådana år som anges i 5 kap.
likställas
sionspoäng, skall med ATP-år
4 § AFL i paragrafens lydelse före den 1 januari 2001.
Till 5 kap. AFL finns i dag vissa Övergångsbestämmelser som regle-

ningen

får tillgodoräksom den pensionsberättigade
rar vilken försäkringstid
Även dessa bestämmelser
år
1937 eller tifödda
skall
för
personer
nas.
dessa
regler att
innebär
Bland
tillämpas.
annat
digare fortsättningsvis
stöd av
med
och som
en kvinna som är född år 1944 eller tidigare,
till lagen 1988:881
övergångsbestämmelserna
om ändring i AFL har
och tilläggspension

rätt till folk-

och storleken

av änkepension, vid fastställani form av ålderspenfolkpension
sin
av
sig den avlidne mannens bosättningstid
i form

de av rätten till
sion har rätt att tillgodoräkna
eller antal år med fastställda ATP-poäng.

Ytterligare

krav för

skall ersätta den pensionsberättigade
och i vissa fall
folkpension
bosättningsbaserade

Bosättningstillägget
hennes

rätt till bosättningstillägg
för hans eller

även för penkrävs att den pensionsbe-

För rätt till bosättningstillägg
Bosättningstillägg
tillgodoräknas
tre års försäkringstid.
pensionsberättigade
till
samtliga
emellertid
inte
som är födda år
utges
pensionsberättigade
1937 eller tidigare. I princip kommer den
genom
för den bosättgarantipensionen
den övergångsvisa
att kompenseras
sionstillskottet.

rättigade

kan
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folkpensionen
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och

pensionstillskottet.
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Endast

sådana

pension att de inte får
personer som har en så hög inkomstrelaterad
övergångsvis
har rätt till bosättningstillägg.
garantipension
En förut-

sättning

skall utges
att bosättningstillägg
samlade pensionsinkomster
sionsberättigades
avsnitt

för

7

vilken

överstiger
i avsnitt

gränsen

för rätt till

är således

att den penberäkningsunderlag
se
övergångsvis
garantipension,

8 föreslår

för en ensamvara 3,0867 prisbasbelopp
stående person och 2,709 prisbasbelopp
för en som är gift. Dessa tal är
beräknade utifrån den pensionsinkomst
där det vanliga grundavdraget
är lika förmånligt

än SGA.
som eller förmånligare
krav för rätt till bosättningstillägg
är att den pensionsbemed stöd av dagens regler har rätt till en folkpension
vilken

Ytterligare
rättigade
inte fullt

berättigade
de till

ut ersätts genom tilläggspension.
skall ha en bättre folkpension

antalet

tillgodoräknade

Det vill

säga den pensions-

om den beräknas
bosättningsår än i förhållande

i förhållantill

antalet

år med ATP-poäng.
tillgodoräknade
Även den
är berättigad
som med stöd av lagen om pensionstillskott
till pensionstillskott
skall kunna få ersättning
för detta genom bosättningstillägget.
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för
Beräkningsunderlaget
övergångsvis garantipension

7

Inledning

1
För att räkna

till

om SGA

underlag
SGA

en pensionsförrnån
de pensionsinkomster

som motsvarar
i höjande eller sänkande
ATP

sionstillskott,

eller

egen
svensk och utländsk

riktning.
änke-ATP,

behövs

ett beräknings-

som påverkar dagens
Dessa är folkpension,
pensocialförsäkringsutländsk

tjänstepension
samt yrkesskadelivränta.
skall få fram de koefberäkningsunderlag
Tanken
är att
ett
ñcienter
som behövs för att översätta SGA till en pensionsförmån. För
1,515 prisbasbelopp
pensionsförmåner upp till ett belopp motsvarande
pension,

med

respektive 1,34 prisbasbelopp för en som är gift är
för en ensamstående
koefficienten
positiv, dvs. den påverkar SGA i höjande riktning, och
därutöver

vid pensionsförmåner

är koefficienten

negativ.

endast för att matemabehöver fastställas
beräkningsunderlag
sker i princip
pensionen
Omräkningen
tiskt räkna om pensionen.
av
dock
kommer
Beräkningsunderlaget
att behöva
bara vid omläggningen.
Ett

närmare i avsnitt 7.8. För en penom årligen. Detta beskrivs
vid
omläggningen
ännu inte uppbär ålderspension
sionsberättigad
som
ansökan om ålderspension. I
för
vid
tiden
först
skall omräkningen
göras
då
de
pensionsförmåner
skall
ligga
beräkningsunderlaget
som vid det

räknas

tillfället
om
utges eller. skulle ha utgetts till den pensionsberättigade
dagens regler alltjämt gällde.
inte skall ändra de mateTanken bakom vår modell är alltså att
nuvarande
pensionsförmånerna och
de
riella reglerna för beräkning
av
utgå från dagens Skatteregler för pensionärer. Härivid omräkningen
genom

kompliceras

inte heller

den för många redan komplicerade

om-

läggningen.
inte att finav ålderspension kommer emellertid
den
nas efter utgången av år 2000. Från och med år 2001 kommer
Detta
till tilläggspension.
ATP-baserade
folkpensionen
att översättas

Folkpension

i form

gäller för samtliga
sett om de omfattas

pensionsberättigade
av det reformerade

före år 1954, oaveller
ålderspensionssystemet

som är födda
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garantipension

Omvandlingen

till tilläggspension
kan ske såväl
av folkpension
efter
omräkningen
pensionen,
eftersom
omvandling
som
av
men
kommer att gälla för framtiden
det
praktiskt
omvandlingen
är
mest
att
fastställs. Detta underlättar
också när
görs innan beräkningsunderlaget
före

måste fastställas

beräkningsunderlaget

skall räknas om.
Inte heller pensionstillskott
av år 2000.

utgången

till

efter omläggningen,

ålderspension

I beräkningsunderlaget

kommer
skall

därför

och när det
att utges efter
ingå ett be-

det pensionstillskott
lopp som motsvarar
utges
som vid omläggningen
den pensionsberättigade
eller som han eller hon skulle haft rätt till
enligt dagens regler.
till

Eftersom

inte avser att ändra beräkningsreglema
för dagens pende samordningsoch reduceringsregler
som i dag
och/
pensionsförmånema
alltjämt
tillämpas.
Samordningen

sionsförmåner
finns

för

skall

eller

skall göras innan
reduceringen av respektive pensionsförmån
räkningsunderlagetfastställs.
Omräkningen
av pensionen kommer
ledes att ske
faktiskt utbetald pensionsförmån.
Till

från de i princippropositionen

skillnad

föreslagna

beså-

samordnings-

innebär

vårt förslag till samordning
med tjänstepension
att
inte kommer att påverka den del av den
av tjänstepension
för
övergångsvisa
garantipensionen
som kan sägas utgöra ersättning
i form av bosättningsbaserad
grundförmåner
folkpensionens
folkpen-

reglema,

förekomsten

sion

och

pensionstillskott.

grundförmåner

samordnade

I dagens

system är SGA men inte dessa
med tjänstepension.
De ålderspensionärer

grundförmåner
som i dagens system har rätt till folkpensionens
således
i
ha
till
motsvarande
fortsättningen
belopp
även
rätt
mer

komi form

storlek.
oavsett tjänstepensionens
av övergångsvis garantipension
I beräkningsunderlaget
ingår även viss del av sådan yrkesskadelivhar rätt till
grund av en obligatorisk
ränta som en pensionsberättigad
för
bland andra lagen 1916:235
försäkring
jämlikt
om försäkring
i arbete,

olycksfall
domar

eller

ränta påverkar
avsnitt

lagen 1929:131

om försäkring för vissa yrkessjukHur denna livyrkesskadeförsäkring.
om
återkommer
vi till i
den övergängsvisa garantipensionen

lagen 1954:243

7.7.

dell

anges i avsnitt 3 är det endast pensionärer som är bosatta i
att vår mosom är berättigade till SGA. Trots detta föreslår
med en omvandling
till
skall
ske för
pensionsförmån
SGA
en
av

alla

pensionsberättigade

Som

Sverige

ningsunderlag
bosatta
särskild

skall

utomlands
inkomstskatt

vi i avsnitt

8.8.

som är födda år 1937 eller tidigare.
således fastställas
även för de pensionärer

och som är skattskyldiga
för utomlands

bosatta.

enligt

Beräksom är

lagen 1991:586

Effekten

härav

om
redovisar

för övergångsvis

Beräkningsunderlaget
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garantipension

kommer
att närmare redogöra för vilka
och hur dessa
beräkningsunderlaget
i
ingå
skall
som

avsnitten

I de följande

pensionsinkomster
skall beräknas.

Fastställande

7.2

Vårt

varje

För

förslag:

beräkningsunderlaget

av

fastställas

skall

pensionsberättigad

ett be-

räkningsunderlag.

i princip
innebär
att den penför att SGA slopas. För varje penfastställas för att få fram
måste ett beräkningsunderlag
sionsberättigad
de koefficienter
som behövs för att översätta SGA till en pensionsförkan också avgöras om han eller hon är berättigad till
mån. Därigenom
är det storleken
Enligt dagens SGA-regler
övergångsvis garantipension.

garantipensionen

övergångsvisa

Den

skall

sionsberättigade

pensionsinkomsten

den sammanlagda

uppbär

kompenseras

som den pensionsberättigade
På grund härav måste i beräk-

SGA.
som avgör storleken
förutom
ett belopp motsvarande

den bosättningsbase-

ningsunderlaget,

rade folkpensionen

och pensionstillskottet,

som påverkar SGA.
skall ersättas för
situationer

relaterad

ålderspension

rättigade

i alla

även ingå sådan inkomstEftersom den pensionsbeden bosättningsbaserade

den del den inte utges i form
det pensionstillskott
som han eller hon med
skulle haft rätt till, kommer beräkningsunderlaget

folkpensionen,

till

och
av tilläggspension,
stöd av dagens regler
även att utgöra

grunav bosättningstillägget.
I avsnitt 8 föreslår vi att gränsen för rätt till övergångsvis garantipension skall ligga vid en samlad pensionsinkomst
om högst 3,0867

den för beräkning

och 2,709 prisbasbelopp för en som
för en ensamstående
är gift. Dessa tal är beräknade utifrån den pensionsinkomstnivå, där det
för den
eller förmånligare
grundavdraget
är lika förmånligt
vanliga
pensionsberättigade
än SGA. Om den pensionsberättigades pensionsindessa gränser,
överstiger
komster
som ingår i beräkningsunderlaget
inte ske. Den
ålderspensionen
skall någon uppräkning
av uppburen

prisbasbelopp

har dock i vissa fall rätt till bosättningstillägg,
pensionsberättigade
överstiger taket för rätt till övergångsvis
beräkningsunderlaget
även om

garantipension.
Ett beräkningsunderlag
ningen

uppbär

hel 65-års

skall

ålderspension.

pension,

helt eller

Detta
delvis

om den pensionsberättigade
fastställas
ett beräkningsunderlag

eller

fastställas

för

gäller oavsett
förtida uttag,

är bosatt

som vid omläggom uttaget utgörs av
partiellt 65-års uttag

alla

utomlands.

för de personer

Dessutom

som är födda

skall

år 1937
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tidigare

ännu inte uppbär ålderspenmen som vid omläggningen
För de sistnämnda
skall beräkningsunderlaget
fastställas
vid tidpunkten för ansökan om ålderspension.
sion.

7.3

i form
Tilläggspension
eller änkepension

Vårt

förslag:

I beräkningsunderlaget

som den pensionsberättigade
I beräkningsunderlaget
form

skall

ingå den tilläggspension

har rätt till enligt
skall

också

ålderspension

av

6 kap. LIP.

ingå

den

tilläggspension

i

av änkepension

har rätt till enligt
som den pensionsberättigade
övergångsbestämmelsematill lagen 1988:881
om ändring i AFL.

T illäggspension
En pensionär

vanliga

vars

inkomstrelaterade

grundavdraget

SGA föreslås
för

i form av ålderspension

måste

sionen

ålderspension

är förmånligare

inte vara berättigad

tilläggspensionen

till

än eller

är så hög att det

lika

övergångsvis

förmånligt

garantipension.

ingå i beräkningsunderlaget.

som
Där-

Tilläggspen-

måste också ingå i beräkningsunderlaget,

för att den pensionsberättigade genom uppräkningen
skall ges kompensation
för det SGA
han
eller
hon
eller
skulle
ha
varit
är
till
berättigad
enligt dagens
som
regler.
Genom

detta

vårt förslag kommer
tilläggspensionen
att påverka
den
övergångsvisa
garantipensionen
motsvarande
sätt
av
den
i
SGA.
dag
Det
skall
också
påverkar
som
noteras att ATP alltjämt
kommer att påverka rätten till och storleken av det belopp som avser att
storleken

motsvara

pensionstillskottet

underlaget

se

avsnitt

Som framgår
den tilläggspension

och

som

också

skall

ingå i beräknings-

7.4.1.

av avsnitt 5 utges efter den 1 januari
som fastställs enligt reglerna i AFL

2001

inte bara

om tilläggspen-

sion, dvs. 60 % av produkten
av det för året gällande prisbasbeloppet
de
pensionspoäng
av
som tjänats in av den pensionsberättigade. Som tilläggspension
kommer även att utges ett folkpensionstillägg. Denna del av tilläggspensionen
utges i dag i form av 30-dels
beräknad
Som redovisats
folkpension.
i avsnitt 5 beräknas folkpenoch medeltalet

sionstillägget
sätt. Vid

pensionspoäng
sionen

och den 30-dels

fastställande

likställs

faktisk

beräknade

folkpensionen

av tilläggspension
fastställts,
medan

vissa år med år för vilka

beaktas
vid

delvis

olika

endast de år för vilka

beräkning

tillgodoräknats

av

folkpen-

pensionspoäng.
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omläggningen,
skall förlora
För att inga pensionsberättigade
genom
år
för
de
pensionspoäng
sig
tillgodoräkna
kan
som de
att de inte längre
har vi
sig,
fått
tillgodoräkna
ha
skulle
enligt reglerna för folkpension
tidigaföreslagit att för en pensionsberättigad
som är född år 1937 eller
även
fastställande
och
beräkning
vid
skall
av folkpensionstillägget
re
år
beaktas.
likställda
ATP-år
med
dessa

i form av änkepension

T illäggspension

reformen

den

Genom

i kraft.
nya regler om efterlevandepension
infördes
av efterlevandepensioner
nya former
förlängd omställningspenomställningspension,

1990 trädde

1 januari

Den

som kom att benämnas
och den tidigare
och barnpension
efterlevandepension
sion, särskild
I samband därmed infördes emellertid
omänkepensionen avskaffades.
för änkepensionen
övergångsbestämmelser
fattande
som innebär att

enligt

änkepension

under en

äldre regler kan utges och även nybeviljas

lång tid framöver.

Övergångsbestämmelsema till den del dessa berör personer födda år
att vissa änkor inte alls omfattas av
efterlevandepensionsreglerna, medan andra i vissa situationer
innebär

1937 eller tidigare

i korthet

de nya
till en viss del får änkepensionen

efter äldre regler och en viss
efterlevandepension
m.m. För

beräknad

de nya bestämmelserna
om
samordnas från 65-års1930-1944
åren
under
födda
är
som
med
änkepension
månaden ATP i form av
egen ATP i form av åldersminskas
så
går i princip till
att änkepensionen
pension. Samordningen

del

efter

kvinnor

mån

den

den

överstiger

betalas bara ut i
Det finns
ålderspension.

dvs. änkepensionen

för ålderspensionen,

med beloppet

kvinnans

egen
till en
som innebär att kvinnan alltid har rätt
kvinnans
andel
sammanlagd pension som motsvarar viss
av summan av
ålderspension.
beräknade
och
mannens
egen
en garantiregel

emellertid

från ATP ingår i de pensionsinkomster
som påänkepension
den
skall
Därför
SGA.
verkar storleken
som den enav
skilda har rätt till ingå i beräkningsunderlaget.
Den 13 juni 1996 beslöt regeringen .att tillsätta en särskild utredare
Även

änkepension

och anatt bl. a. se över reglerna om efterlevandepension
Efterlevandeålderspensionssystemet.
reformerade
passa dem till det
sitt förslag till regeringen i oktober
överlärrmade
pensionsutredningen

med uppdrag

1998, SOU
formerade

1998:120

I sitt förslag
passat

slagit

Efterlevandepension

-

En anpassning

till

det re-

ålderspensionssystemet.
till

ett till

efterlevandeskydd
att den övergångsvis

det reformerade
har

ålderspensionssystemet

Efterlevandepensionsutredningen

utgivna

änkepensionen

i form

anföre-

av tilläggs-
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utges. Änkepensionen förslås alltjämt beDetta föreslås
ATP-poäng.
av mannens intjänade
de kvinnor
vid
ikraftträdandet
det
som
av
nya efter-

även framöver

skall

på grundval

räknas

såväl

gälla

för

levandepensionssystemet
beviljad
avlidne

l januari

den

som för dem som nybeviljas
är född år 1953 eller tidigare,

2001

redan fått änkepension

änkepension
föreslås

från ATP.

Om den
beräknas

änkepensionen

eftersom dessa alltjämt komav den avlidnes ATP-poäng,
mer att registreras. För män som är födda därefter kommer ATP-poäng
på grund av det reformerade
ålderspensionssystemet
bara att registreras
föreslås vara de fakt.o.m. år 2000, varför underlaget för beräkningen

grundval

tiskt

fastställda

pensionspoängen.

antagandeberäkning
hållit

För

tid därefter

skall

det göras

en
den som i dag gäller om mannen hade erEn sådan antagandeberäkning
kommer därför

liknande

hel förtidspension.

att bli aktuell endast i de fall,
är född år 1944 eller tidigare.

då mannen varit gift med en kvinna som
För kvinnor som är födda därefter föret.o.m. år
mannens intjänade ATP-poäng

slås liksom

hittills
att endast
1989 skall påverka änkepensionen.

Änkepension från tilläggspensionen

beräknas i dag
grundval av
överstiger
För inkomster
därett förhöjt prisbasbelopp.
som
har änkan kompenserats
Änkefolkpengenom änkefolkpension.

inkomster
under

sionen utgörs i dag av 90 % av prisbasbeloppet
och utges antingen i
förhållande
till den avlidnes tillgodoräknade
eller i förbosättningstid
hållande

till

den avlidnes

tillgodoräknade

poängår. Eftersom

tanken

är

inte längre skall utges, påverkar detta även änkepensioatt folkpension
För
änkor skall kompenseras
för mannens inkomster
även
att
nen.
under

föreslår
ett prisbasbelopp,
inom
änkepensionssystemet
även

göra tilläggspension.
beräknas

Denna

Efterlevandepensionsutredningen

att
skall denna del av änkepensionen
utföreslås enligt huvudregeln
kompensation

i förhållande

till den avlidnes tillgodoräknande
poängår, men
den
avlidne
har
bättre
skall
i
bosättningskvot
kompensationen
om
en
stället utges i 40-delar.
Denna del av tilläggspensionen,
som kan jäm-

föras

med folkpensionstillägget,

fyller

65 år.

till

dess att änkan

och pensionstillskott
till efterav änkepension
inte utges efter utgången av år 2000. Även
föreslås därför ett grundskydd.
änkepensioneringen
Reglerna för
föreslås

änkegarantipension
födda

har konstruerats

år 1938 eller

personer
nen föreslås beräknas utifrån
minskas
med inkomstrelaterad

sionsutredningens
kvinnor

utges fram

i form

Folkpension
levandepension
inom

föreslås

födda

förslag

med garantipensionsmodellen

för

Änkegarantipensiosenare som förebild.
basnivå
en
om 2,04 prisbasbelopp
som

skall

änkepension.

Enligt

änkegarantipensionen

Efterlevandepenendast

före år 1945 och fram till dess att de fyller

utges
65 år.

till
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Det
föremål
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föreslaget
lämnade
är
av Efterlevandepensionsutredningen
varefter den fortsatta beredningen komför remissbehandling,

mer att ske inom Socialdepartementet.
konsekvent
I vårt betänkande föreslår

att redan beviljad pensionsförmån inte skall ändras. Vi föreslår inte heller några särregler för de
kommer att ansöka om ålderspersoner som först efter omläggningen
i form av änkepentilläggspension
den
föreslår
därför
pension. Vi
att
sion som utges till kvinnan enligt de i dag gällande
melsema skall ingå i hennes beräkningsunderlag.

Övergångsbestäm-

Efterlevandepensionsutredningen

föreslår

att en
änkepension
kvinna
genom ett
av
som uppbär tilläggspension
änkepension
i
form
av
tillägg skall kompenseras för den folkpension
kvinna också
skall
Vidare
regler.
gällande
i
dag
enligt
en
som utges
föreför folkpensionen
Tillägget
kunna uppbära änkegarantipension.
kan
kvinnan
för
förmånligare
slås beräknas i 30-delar, men om det är
såväl
tillägget
ske. Enligt lämnade förslag skall
en 40-dels beräkning
fyller 65 år. Detta
garantipensionen
utges t.o.m. det att kvinnan
som
föreslås gälla även om kvinnan gör förtida uttag av sin ålderspension.
och änkegarantipensionen
utges
till att tillägget
En av anledningarna
år
född
är att en kvinna som är
trots förtida uttag av ålderspensionen
förrän hon
1938 eller senare inte kan begära uttag av garantipension
skall dock
tidigare
år
eller
1937
född
kvinna
år.
är
65
En
fyller
som
65-års
före
garantipension
enligt vårt förslag kunna ta ut övergångsvis
månaden. Som nämnts i avsnitt 5 skall den övergångsvisa garantipenSom

nämnts

ovan

i form

sionen

ersätta

den

pensionsberättigade

för

den

bosättningsbaserade

skall utges i
folkpensionen
folkpensionen,
kan en
reglerna
de i dag gällande
Enligt
form av tilläggspension.
i form av ålderspension
kvinna inte samtidigt uppbära både folkpension
och den 30-dels

och

i form

av änkepension.

beräknade

av det förslag som
en tillämpning
lämnat skulle en kvinna som är född
uttag av sin ålderspension få kompen-

Med

Efterlevandepensionsutredningen

vid förtida
i form av
dels för sin folkpension
dels för sin egna folkpension,
Hon
skulle hon kunna få änkegarantipension.
Dessutom
änkepension.
lämnar
lösas
skall
fråga
denna
Hur
överkompenserad.
således
bli
skulle
det till den fortsatta beredöverlämnar
dock inget förslag till utan

år 1937 eller tidigare
sation

ningen.
noteras att, om en kvinna som är född
efter
före år 1938 blir änka
en man som är född efter år 1953, reglerna
för änkepension måste även gälla
som föreslås om antagandeberäkning
Övergångsbeför beräkningen
av änkepension enligt de i dag gällande
ATP- poäng kommer inte att fastställas för mannen efter
stämmelsema.
Det skall i detta sammanhang

år 2000.
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för

övergångsvis

Dagens

och

förslag:
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i form

grundtrygghet

folkpension
Vårt

garantipension

av

pensionstillskott

I beräkningsunderlaget

ingå ett belopp motsvavid ornläggsom den pensionsberättigade
ningen uppbär eller vid tidpunkten
för ansökan om ålderspension
skulle varit berättigad till enligt bestämmelserna
i 5 kap. AFL, till
den del detta inte utges i form av tilläggspension
enligt 6 kap. 2 § 2
rande

den

folkpension

punkt

LIP.

I beräkningsunderlaget

svarande

skall

skall också ingå ett belopp motden
vid ompensionsberättigade
som
vid tidpunkten
för ansökan om ålderspen-

det pensionstillskott

läggningen

uppbär

sion skulle

eller

varit berättigad

Bosättningsbaserad

till enligt

lagen om pensionstillskott.

folkpension

Den 30-dels

beräknade folkpensionen
kommer från och med år 2001 att
i
form
Genom det av oss föreslagna sättet att
utges
av tilläggspension.
beräkna detta tillägg, kommer alla pensionsberättigade
som är födda år
1937 eller

tidigare

folkpensionen

att i framtiden

genom

folkpensionstillägget

Tilläggspensionen

skall

Om

ingå ett belopp motsvarande
av bosättningstiden,
men

dessutom

som beräknas

grundval

endast till den del folkpensionsbeloppet

pensionen.

den pensionsberättigade

håller

inte ingår som en del i tilläggsgenom tilläggspensionen
er-

ett oreducerat folkpensionstillägg,
räknade pensionspoäng eller därmed

likställda

motsvarande

folkpensionen

den bosättningsbaserade

ningsunderlaget.
15 ATP-år
mot

Som
räknats

eller

hennes

motsvarande

framgår
upp

beräkningsunderlag
40/40-15/30

garantipensionen.

något belopp
inte ingå i beräk-

också

ligga

ett folkpen-

eller 20/40.

dras av. Det som återstår är den övergångsäven folkpensionstillägget
som motskall dras av, kommer endast
folkpension

Eftersom

svarar dagens ATP-baserade
den bosättningsbaserade
folkpensionen

rantipension.

år, skall

av avsnitt 8 skall, efter det att beräkningsunderlaget
visst sätt, den inkomstrelaterade
pensionen som har in-

gått i beräkningsunderlaget
visa

30 år med tillgodo-

grundat

För en pensionsberättigad
sig
som kan tillgodoräkna
därmed likställda
år och 40 bosättningsår,
skall däre-

i hans eller

sionsbelopp

inklusive

skall ingå i beräkningsunderlaget.

I beräkningsunderlaget
den folkpension

för den ATP-baserade

kompenseras

tilläggspension.

Härigenom

kan

sägas vara bosättningsbaserad
rantipensionen.

den

att ersättas

övergångsvisa

motsvarande

av övergångsvis gagarantipensionen

sätt som gäller

för ga-

Beräkningsunderlagetjör
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övergångsvis

garantipension

Pensionstillskott
i form

folkpension

Till

av bl.a. ålderspension utges i dag pensionstillbosatta i Sverige. Hur pensionstillskottet

pensionsberättigade

till

skott

redovisar

beräknas

vi i avsnitt
1,515

sionstillskott

skall

omläggningen

vid

av oreducerad folkpension och fullt
1,34 prisbasbelopp motsvarar

respektive

om
leken på SGA i oreducerat
I princip

3.1.

beloppet

Det sammanlagda

penstor-

skick.
som den pensionsberättigade uppbär
tidpunkten för ansökan om ålderspension

all den pension
eller

vid

av dagens regler, och som också påDen del av
beräkningsunderlaget.
i
ingå
verkar
skall också
dagens grundtrygghet som utges i form av pensionstillskott
eller av bosättningsersättas av den övergångsvisa garantipensionen
haft rätt till med tillämpning

skulle

storleken

av SGA,

den

vid

tillägget.
För

som

övergångsvis garantipension
ingå
skall således i beräkningsunderlaget
till

omläggningen

redan uppbär pensionstillskott

För den som först
ett belopp som motsvarar utgående pensionstillskott.
ansöker om ålderspension och för den som tidigare
efter ikraftträdandet
gjort partiellt uttag av ålderspension och senare ändrar uttaget av sin

ålderspension

skall i beräkningsunderlaget

som han eller
rar det pensionstillskott
skulle
ha
tillämpats.
alltjämt
regler

ingå ett belopp som motsvaskulle ha fått om dagens

hon

skall alltså beDet belopp som avser att motsvara pensionstillskottet
i dess lydelse före den
enligt lagen om pensionstillskott
räknas
1 januari 2001, varför storleken av detta belopp kommer att påverkas
av den ATP och den utländska
har rätt till. Denna samordning

som den pensionsberättigade
göras före det att beloppet som
Hur den
läggs till beräkningsunderlaget.

pension
skall

skall ersätta pensionstillskottet
pensionen med beaktande

utländska

pensionstillskottet
från

redovisar

och med den 1 januari

regler påverkar
av EG-rättsliga
vi i avsnitt 14. Som sagts ovan kommer
folkpensionen
2001 den inkomstbaserade

att utges i form av tilläggspension
sionstillskottet
enligt nu gällande

enligt

6 kap. 2 § LIP.

Eftersom

penav den ATP
fortsättningsvis
att
som utges enligt AFL, kommer samordningen även
enligt
skulle
ha
ATP
till
den
utgetts
ske endast med hänsyn tagen
som
skall minskas endast med den
reglerna i AFL, dvs. pensionstillskottet
tilläggspension
som utges enligt 6 kap. 2 § 1 punkten LIP.

regler

endast

minskas
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Särskilt om färsäkringstid
för beräkning av det bosättningsbaserade
och beloppet för pensionstillskott
folkpensionsbeloppet

Huvudregeln

om vad som vid fastställande
av den bosättningsbaserade
skall räknas som bosättningstid
återfinns
i 5 kap. 6§

folkpensionen
första

stycket a AFL

en person har varit
Regeln tar sikte

och innebär

att som bosättningstid

folkbokförd

i Sverige

enligt

räknas

tid då

folkbokföringslagen.

dem som faktiskt
är bosatta i Sverige. Undantag
gäller för diplomatisk
personal om de inte är svenska medborgare eller
vid den utländska
beskickvar bosatta i Sverige innan de anställdes
Vid

ningen.

sidan om huvudregeln
finns kompletterande
i Sverige.
som bosättningstid

som skall tillgodoräknas
redovisas i avsnitt
I princip

dessa är

all den bosättningstid

som de pensionsberättigade
som omkan tillgodoräknas
garantipensionen
är

av den övergångsvisa
till tid före ikraftträdandet.

fattas

hänförlig

övergångsvisa
2001

regler för vad
Vilka

De yngsta som omfattas av den
år
att vid ett ikraftträdande
eller önskvärt att ändra
har inte sett det möjligt

64 år. Vi

fylla

kommer

garantipensionen

dessa regler utan att frångå principen att ingen pensionsberättigad
skall
få sin nettopension
sänkt. Mot denna bakgrund bör den försäkringstid

gälla för samtliga persom i dag kan tillgodoräknas
som bosättningstid
födda
år
eller
1937
tidigare, vare sig de vid ikraftträdansoner som är
det redan uppbär ålderspension
eller inte. Vi föreslår
att nuvarande
för bosättningstid

regler

skall

beaktas

vid fastställande

sionsbelopp

som skall ingå i beräkningsunderlaget.
skall- den pensionsberättigade
folkpensionsbelopp
doräkna

sig minst

hon fyller
avled.

64 år, eller

t.o.m.

Bosättningstiden

Enligt
finns

40 bosättningsår.

Denna

det år den pensionsberättigade

fr.o.m.

kunna

tjänas in i

16 år t.o.m. det år han eller
det år den pensionsberättigade

sättas ned till hela antal år.

av ålderspension
för dem
bosättningstid
av
före den månad då de fyllde 65 år har haft hel förtids-

regler

särbestämmelser

som omedelbart
pension eller hel särskild

pension

tid skulle

fyller

året före

skulle

nuvarande

vissa

av det folkpenFör ett oreducerat
således kunna tillgo-

för

för

folkpension

i form

beräkning

efterlevandepension

AFL

5 kap. 8 §.

Folk-

i form

och folkpension
i form av efterlevanav förtidspension
i form av ålderspension
i fördepension beräknas liksom folkpension
hållande
till antalet tillgodoräknade
för
bosättningsår.
Bosättningstid

förtidspension

tillgodoräknas

pensionsberättigade
dels för tiden

fyllde

därefter

fram

dels för tiden
16 år till
till

från och med det år då den

och med året före

pensionsfallet,

och med det år då den pensionsberät-

tigade uppnår 64 års ålder.
ningstiden
särskilda

beräknas

regler.

Den senare perioden den framtida
bosättendast under vissa förutsättningar
och då enligt

Motsvarande

gäller

för efterlevandepension,

dock

att

som beräknas. Särbestämmelsema
för den som övergår från att
av bosättningstid
till att uppbära ålderseller efterlevandepension

tillgodoräknande

uppbära

förtidspension
innebär

pension,

garantipension

bosättningstid

det är den avlidnes
vid

för övergångsvis

Beräkningsunderlaget
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i stället

hon som bosättningstid,

att han eller

för

skall

ålderspensionsändamål,

för den

får tillgodo-

tillgodoräknas
som
räkna sig samma tid som legat till grund för beräkning
av förtidspeni bosionen, respektive det antal år som den avlidne kan tillgodoräknas
är att
Syftet med bestämmelserna
sättningstid om detta är förrnånligare.
tid

den utgående

pensionen

som är födda år 1944 eller
med stöd av övergångsbestämmelsema

för kvinnor

pension

i AFL

om ändring
1992: 1277

om ändring

skall

reglerna

upphöra

alltjämt

för

till

lagen 1988:881

7 i övergångsbestämmelsema

punkten

till

lagen

i AFL.
att överledanderegföreslår utredningen
att
år
eller
födda
1937
som är

har föreslagit

Efterlevandepensionsutredningen
lema

grund av ändrad andelsi 5 kap. 8 § AFL gäller även
tidigare och som uppbär änke-

minskas

s.k. överledanderegeln

Denna

beräkning.

inte skall

framtiden.

Emellertid

skall gälla för efterlevande

i
2001 uppbär antingen folkpension
som den 1 januari
änkepension.
eller
i
form
efterlevandepension
hel
särskild
av
av
Detsamma föreslås gälla för en efterlevande
av
som vid ikraftträdandet
uppbär folkpension
efterlevandepensionsreglema
de reformerade
som

tidigare

och

form

med stöd av överledanderegeln.
föreslår
konsekvent

beräknats

I vårt betänkande
förmån

Vi

inte skall

föreslår

att redan beviljad pensionsinte heller några särregler för de

ändras.
kommer att ansöka om ålderssom först efter omläggningen
Vi föreslår därför att även de ovan nämnda överledanderegskall gälla
fortsättningsvis
lema i AFL jämte Övergångsbestämmelser
folkpensionen
bosättningsbaserade
den
vid fastställande
som skall
av

personer
pension.

Vårt förslag stämmer i huvudsak överens
ingå i beräkningsunderlaget.
lämnat i detta
med de förslag som Efterlevandepensionsutredningen
föreslår att regeln även skall tillavseende. Skillnaden
är dock att
för personer som är födda år 1937 eller tidigare och som först
eller änkebeviljas särskild efterlevandepensionen
efter omläggningen
inte kan utpension. Det skall noteras att särskild efterlevandepension

lämpas

fyllt
ges efter det att den pensionsberättigade
komma
endast
kan
regeln i denna situation

65 år, varför

överledande-

att tillämpas

under

maxi-

malt två år.
I dag finns

även en annan särbestämmelse
om vad som skall gälla i
för dem som är födda år 1937 eller tidigare.
återfinns
i punkten 4 i Övergångsbestämbestämmelsen

fråga om bosättningstid
Den närrmda
melsema
behandlats

till

lagen 1992:1277
närmare

i avsnitt

har varit bosatt i Sverige

under

om ändring i AFL. Bestämmelsen,
innebär att en pensionsberättigad
en viss tid men minst sammanlagt

som
som
10 år
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får tillgodoräknas

SOU

40
en oreducerad folkpension
som anses grundad
den
inte varit bosatt
även om
pensionsberättigade

års bosättningstid,
här under

garantipension

hela den tiden.

Vi föreslår

alltatt även denna bestämmelse
det
bosättningsbaserade
folkpensionsav
I och med denna regel kommer beräkningsunderlaget
att be-

jämt skall gälla vid beräkning

beloppet.
höva

ändras

även efter ikraftträdandet
av den övergångsvisa
Detta återkommer
till nedan.

pensionen.

garanti-

Vad som ovan sagts skall även gälla som tillgodoräknande
av förvid fastställande
säkringstid
det
skall
belopp
pensionsersätta
av
som
tillskottet.
Enligt
dagens regler om pensionstillskott
utges pensionstillskottet
också
grundval
ATPav antal år med tillgodoräknade
Om den pensionsberättigade

poäng.

pension,

den

beräknas

kan tillgodoräknas

grundval

antalet

en bättre folktillgodoräknade

om
av
grundval av samma antal år
utges alltså pensionstillskottet
har beräknats på. Som nämnts ovan föreslår vi att
som folkpensionen
det pensionstillskott
som utges enligt dagens regler även fortsättningsvis skall utges till den pensionsberättigade
men då i form av över-

poängår,

gångsvis

garantipension

i förekommande
fall i form av bosättliksom alla andra penav pensionstillskottet,
sionsförmåner,
skall därför beräknas
motsvarande
sätt som sker enligt nu gällande bestämmelser.
Mot denna bakgrund föreslår
att det
belopp som skall ersätta pensionstillskottet
skall
även fortsättningsvis

ningstillägg.

kunna

eller

Beräkningen

beräknas

grundval av antalet år med tillgodoräknade
ATPdet
för
förmånligare
den
pensionsberättigade.
Beräkning
är
om
och fastställande
skall ske med tillämpning
av pensionspoäng
av bestämmelserna
härom enligt LIP och lagen om införande av nämnda lag.

poäng,

För

en kvinna
som med stöd av övergångsbestämmelsema
1988:881
om ändring i AFL har rätt till tilläggspension

änkepension

skall

i denna situation

det är förmånligare

för kvinnan,

som tillgodoräknats

den avlidne

beloppet

till

lagen

i form

av

för pensionstillskottet,

om
beräknas
grundval av det antal år
beräkmannen vid tilläggspensionens

ning.

7.5
Vårt

Pension
förslag:

säkringspension
för vilken

Både

utländsk

I beräkningsunderlaget
i form

det föreligger

storleken

pensioner.

enligt

skall

lagstiftning
ingå utländsk

socialför-

av ålders-, förtids- eller efterlevandepension
i Sverige.
skattskyldighet

och SGA påverkas av utländska
av pensionstillskottet
Som vi redogjort
för i avsnitt 7.4.1 skall i beräkningsunder-

1999: 17

Beräkningsunderlaget

SOU 1999: 17
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garantipension

ingå ett belopp som motsvarar det pensionstillskott
som den penhar rätt till enligt dagens regler. Detta belopp har resionsberättigade
samordnats med bl.a. utdan innan det lagts till beräkningsunderlaget

laget

vare sig denna beskattas i Sverige eller
överhuvudtaget
För att
vara berättigad till SGA krävs att den penmed ett visst belopp se avsnitt 3.
sionsberättigade
uppbär folkpension
ålders-, efterlevandeutländsk
obligatorisk
I detta avseende likställs

pension,

ländsk

förtidspension

och

Om rätt till

pension.

storleken

pensioner

med sådan
med folkpension
som är att jämställa
utländska
i
samtliga
dag
påverkar
föreligger,
SGA
En
av SGA både i positiv och negativ bemärkelse.

för den utländska
att skattskyldighet
På grund av dubbelbeskattningsavtal
för utländsk pension,
beskattas dock inte alltid den pensionsberättigade
trots att den uppbärs i Sverige och han eller hon enligt nationella
för pensionen i Sverige.
Skatteregler är skattskyldig
härför

förutsättning

pensionen

är emellertid

föreligger

i Sverige.

samma utländska pension, i likhet med ATP,
såväl av pensionstillskottet
beaktas
vid beräkningen
som av SGA.
vårt förslag innebär att SGA skall omvandlas till en pensionsEftersom
för
i beräkningsreglema
förmån och att
inte föreslår några skillnader
Redan

dagens

i dag kan alltså

pensionsförmåner,

garantipensionen

övergångsvisa
verkar
Vi
vilken

bör

den enskildes
föreslår

alltså

utländsk

motsvarande

pension

påverka

den

sätt som den i dag på-

nettopension.

därför

skattskyldighet

för
socialförsäkringspension,
att all utländsk
i Sverige, skall ingå i beräkningsföreligger

underlaget.
Hur vårt förslag

EEG
sig till Förordningen
i denna del förhåller
nr
anställda,
social
för
trygghet
när
tillämpning
systemen
av
om
flyttar inom gemenskapen
och deras familjemedlemmar
egenföretagare
1408/71

återkommer

vi till i avsnitt

7.6

Tjänstepension

Vårt

förslag:

14.

I beräkningsunderlaget

skall

ingå den tjänstepension

skall
Med tjänstepension
som utges till den pensionsberättigade.
förstås sådan pension som utges till följd av föregående tjänsteförFör att
sådan utländsk tjänstepension.
hållande och därmed likställd
måste
det
skall ingå i beräkningsunderlaget
utländsk tjänstepension

föreligga

skattskyldighet

I vårt

uppdrag

verka

storleken

för pensionen

i Sverige.

skall påingår att ta ställning till om tjänstepensioner
fråga
Denna
garantipensionen.
övergångsvisa
den
av
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har också

del av vårt arbete. I dagens grunden betydande
inte
eller penpåverkas
folkpensionens
grundbelopp

sionstillskottet

Någon direkt samav förekomsten
av tjänstepension.
och tjänstepensioner
finns sådagens pensionsförmåner

mellan

ledes inte. Däremot
Sambandet

är storleken

av SGA beroende av tjänstepensioner.
och tjänstepension
grundtryggheten
är alltså att

mellan

är beroende

nettopensionen
sionen

SOU

garantipension

upptagit

skyddssystem
ordning

övergångsvis

och tjänstepensionen.

samstående

1,515

understigande

grundavdraget
den allmänna

av storleken av den samlade allmänna penför en enVid en låg pensionsinkomst,

prisbasbelopp,

att den del av tjänstepensionen,
uppgår till maximala
pensionen

medför

det särskilda

med
som tillsammans
i
1,515 prisbasbelopp,

är befriad från skatt. Det innebär att om man bortser från
få en sänkt nettopenskulle den pensionsberättigade
tjänstepensionen
Å
få en höjd nettopension.
andra sidan skulle den pensionsberättigade
sion när pensionen inklusive
överstiger 1,515 prisbastjänstepensionen

praktiken

belopp.

Då reduceras

med 65 % av det sammanlagda

SGA

pensions-

som överstiger det gällande avdraget om 1,515 prisbasbelopp.
Motsvarande
belopp för en gift är 1,34 prisbasbelopp.

belopp

Utifrån dessa förutsättningar
skall
har
prövat om tjänstepensioner
eller
påverka storleken av den övergångsvisa
garantipensionen
År 2001 kommer det att finnas cirka 1,5 miljoner ålderspensionärer,
Av dessa
varav cirka 800 000 personer har rätt till tjänstepension.
800 000 personer

kommer

cirka

360 000 att vara berättigade

till

över-

gångsvis garantipension.
med allmän
inkomstgrundad
personer
mellan
10 och
ålderspension
att få en tjänstepension
som motsvarar
15 % av den samlade pensionsinkomsten.
För dem som omfattas av den
varierar dock mönstret avsevärt mellan
övergångsvisa garantipensionen
I

olika

dag

kommer

delgrupper.

de

Bland

flesta

de allra

äldsta

pensionärerna

finns

det många

står för mer än hälften och i vissa
personer för vilka tjänstepensionen
För dessa äldre
fall största delen av de samlade pensionsinkomstema.
deras
Detta
tilläggspension.
kan
tjänstepensionen
utgöra
personer
anses
beror huvudsakligen

på att personer

födda

före år 1896 inte har kunnat

och att det är först personer som är födda år 1914 eller
kan
ha tjänat
full ATP. Pensionen,
utöver folkpension
senare som
och pensionstillskott,
har för många av dessa personer i stället tryggats

tjäna

in ATP

inom
Detta gäller främst tjänstemannagrupper
genom tjänstepensioner.
den privata och offentliga
sektorn. I tabellen nedan visas hur tjänste-

pensionema
därav.

är fördelade

i de olika

åldersgruppema

och

storleken

1999: 17

SOU 1999: 17

Tabell
kronor.
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7.1 a-d Tjänstepensioner,

125

garantipension

personer samt medelvärden i
nivå
på den allmänna ålderspensionen.
efter ålder och

Fördelning

December

för ävergångsvis

antalet

1996.

a ensamstående män
Den allmänna ålderspensionen
Ålder

Mindre än 1,515
Medelvärde, kr

66
80

-

79

19 700

89

3 300

90

64 300

för samtliga

25 300

Medelvärde

i basbelopp

1,515

antalet
personer
180
60
60

Mellan

Medelvärde, kr

antalet

1,515

-

3,0

Medel-

Antalet

värde, kr
14 200

personer
24 700

9 100

personer
1 000

15 300

700

14 300

21 500

400

53 800

2 200

24 800

16 000

14 200

b ensamstående kvinnor
Den allmänna ålderspensionen i basbelopp
Ålder

Mindre än 1,515
Medelvärde, kr

66
80

-

79

26 100

89

20 200

90

10 300

för samtliga

21 300

Medelvärde

1,515

antalet
personer
240
450
60

Mellan

Medelvärde, kr

antalet

1,515

-

3,0

Medel-

Antalet

värde, kr
14 600

personer
97 400

11 900

personer
7 100

15 700

15 700

19 900

56 200

29 100

8 100

46 800

3 500

18 300

17 200

c gifta män
Den allmänna ålderspensionen
Ålder

Mindre än 1,34
Medelvärde, kr

66
80

-

antalet

79

7 300

personer
30

89

4 700

60

90

Medelvärde
för samtliga

24 800

i basbelopp
Mellan

1,34
Medelvärde, kr

antalet

1,34

-

2,7

Medel-

Antalet

värde, kr
12 500

personer
5 800

13 400

personer
370

11 500

240

14 300

11 600

51 000

120

51 500

800

18 900

1 Antalet
personer bör beaktas med försiktighet
fåtal observationer.

15 400

eftersom det rör sig om endast ett
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garantipension

d gifta kvinnor
Den allmänna ålderspensionen i basbelopp
Mindre än 1,34
1,34

Ålder

Medelvärde, kr
66
80

79

-

32 000

89

-

antalet

Medel-

personer
60

värde, kr

30

10 300

90

Medelvärde

-

för samtliga

5 600

7 000
7 800
16 500
7 200

Mellan

1,34

2,7

-

Medel-

Antalet

personer
23 500

värde, kr

personer
74 500

4 200
30

14 800

antalet

13 200
7 200
13 400

Källa: Statistiska centralbyrån och Finansdepartementet
Antalet personer bör beaktas med försiktighet eftersom det rör sig om endast ett
fåtal observationer.
till tabellen: Siffrorna i tabellen är hämtade från SCB s storurval.
för allmän ålderspension har bestämts efter vad som i
Inkomstgränserna
Kommentar

dagens system motsvarar grundtryggheten
i form av oreducerad folkpension
och pensionstillskott.
Därför är gränserna olika för gifta och ensamstående
pensionsberättigade.
Den övre gränsen har satts för att ungefärligen motsvara
inkomst som skall ge rätt till övergångsvis gaoch motsvarar också ungefärligen den gräns där det vanliga
grundavdraget
blir förmånligare
än eller lika förmånligt
som det särskilda
den högsta pensionsgrundande
rantipension

grundavdraget.
Av

tabellen

att det stora flertalet
av de pensionärer som har
har en allmän ålderspension
som är lika hög eller högre
vilket
1,34 prisbasbelopp,
respektive
motsvaras
av dagens

framgår

tjänstepension
än 1,515

och pensionstillskott.
i form av oreducerad
folkpension
ett fåtal pensionärer med en lägre allmän ålderspension
För en del av dessa personer
som samtidigt har rätt till tjänstepension.
huvudsakliga
pensionsinkomst.
emellertid
deras
utgör tjänstepensionen

grundtrygghet

Det är endast

Vissa
varför

av dessa personer kan ha gjort förtida
den allmänna pensionen har minskat.

uttag av sin ålderspension
Det kan också finnas per-

den allmänna
vilken
har minskat
soner med en yrkesskadelivränta
grund av
det
finnas
Vidare kan
ålderspensionen.
personer som t.ex.
för
arbetsbrist
trätt i pension före 65 års ålder och som kompensation
förlorad

möjlighet

ersättning

i form

heller

haft

stället

ha tryggats

fått en pensionsATP-poäng
att tjäna in ytterligare
har inte
äldsta
pensionärerna
De
tjänstepension.
av

möjlighet

att tjäna

genom

full

tjänstepension.

ATP

och deras ålderdom

kan i

7 800
30
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mellan

Samordning
SGA

utgör

respektive
pensionen

för övergångsvis

och det särskilda

tjänstepensioner

garantipension

grundavdraget

för en ensamstående person
för en gift person, under förutsättning
1,34 prisbasbelopp
att
SGA
ingen
uppgår till detta belopp. Vid beräkningen
görs
av
i dag högst

1,515 prisbasbelopp

Om en ensamståenprisbasbelopp
pension uppgår
t.ex. ett
men han eller
komhon också uppbär en tjänstepension
om ett halvt prisbasbelopp,
från
befriad
skatt.
tjänstepensionen
även
att
vara
mer
För att en pensionsberättigad
men
som har rätt till tjänstepension
1,515 respektive
1,34 prisbasbelopp
vars allmänna pension understiger
måste tjänsteefter omläggningen,
inte skall få en sänkt nettopension
skillnad

mellan

allmän

pension

des allmänna

och tjänstepension.

till

garantipenvid beräkningen
av den övergångsvisa
ingå i beräkningsunderlaget.
Frågan är då vad som bör gälla för dem vars beräkningsunderlag
överstiger nämnda gränser. Förekomsten
exklusive
tjänstepensionen
av
med
medför
i en sådan situation
tjänstepensionen
att SGA minskar
pensionen
sionen

beaktas

och därför

65 % av den pensionsinkomst
som överstiger det gällande avdraget om
SGA reduceras i
1,34 prisbasbelopp.
respektive
1,515 prisbasbelopp
takt med att den samlade pensionen ökar, och vid en sammanlagd penrespektive för en
sion för en ensamstående
om 3,0877 prisbasbelopp
förmånblir det vanliga grundavdraget
gift om 2,7067 prisbasbelopp

ligare.
Om

inte

tjänstepensionen

skulle

i de

ingå i beräkningsunderlaget

har en allmän pension överstigande
som den pensionsberättigade
hon kompenseras för slopandet av
skulle
han
eller
nämnda
gränser
nyss
Den pensionsbeSGA
ett sätt som inte följer av dagens SGA-regler.
fall

storlek

sin

storleken

överstiger

Enligt

garantipension
få en övergångsvis
som till
det SGA han eller hon skulle ha fått.

alltså

skulle

rättigade

direktiven

bör vid konstruktionen

av den övergångsvisa

ga-

för
av garantipensionen
inte kommer att
mellangenerationen-så att de två grundskyddssystemen
skilda förmånsnivåer.
Som tidigare nämnts skall garantige väsentligt
också

rantipensionen

pensionen

inte minskas

sådan pension
metod
minskas

beaktas

utformningen

med tjänstepension,

inte påverkar

garantipensionens

varför

förekomsten

bruttobelopp.

av en
Med den

ett i förväg fastställt belopp som
som valts för garantipension,
till följd
pension, skulle en minskning
med inkomstrelaterad

skulle minska även
medföra att tjänstepensionen
av tjänstepensionen
boden del av garantipensionen
som kan sägas motsvara grundskyddet
Med vår metod att
och pensionstillskott.
sättningsbaserad
folkpension
inte

röra

omvandla

samordning

den

enskildes

nuvarande

till en ytterligare
med grundförmånema

SGA

pensionsförmåner
pensionsförmån,
uppkomma.

utan endast
kan inte någon

Den samordning

som

att
ny

127

128

Beräkningsunderlagetfiör
övergångsvis

föreslår

är alltså

sig helt

skiljer

som gäller i dag och
förutsattes
samordning
när frågan om
som
diskuterapåverka garantipensionssystemet

med

analog
från

den
skulle

tjänstepensionema

SOU 1999: 17

garantipension

samordning

den

des.
av dem som är födda år 1937 eller tidigare uppbär
eller statliga tjänstepensionsavtal
tjänstepension enligt kommunala

i dag

Många

är bruttosamordnad
innebär

med den allmänna

beräknas
att tjänstepensionen
med den allmänna pensionen.

pensionen.

som

Bruttosamordningen

som bruttobelopp
som
Den pensionsberättigade

sedan

får ut
För de pensionärer
mellanskillnaden
som har en
som tjänstepension.
den
allmänna
skulle den höjning
bruttosamordnad
tjänstepension
av
pensionens belopp, som övergången till ett beskattat grundskydd medminskas

minskar i samma omfattning.
att tjänstepensionen
emellertid
funnit att denna effekt inte behöUnder vårt arbete har
föreslår
modell
för beräkning av övergångsmed
den
uppstå
som
ver
skall visserligen tjänstepenvis garantipension.
I beräkningsunderlaget
innebära

för, kunna

sionen

sin storlek

vara den samma
bör därför
tjänstepension

ingå, men denna pension skall till
Bruttosamordnad
före omläggningen.

som
även framöver

fastställas

i relation

till

har rätt till vid omläggningen,

berättigade

som den pensionseller som han eller hon skulle
skulle ha gällt. Samtliga belopp
den pension

om dagens regler alltjämt
enligt dagens
är i princip fastställda
som ingår i beräkningsunderlaget
regler, och det skall gälla även för tjänstepensionen
vare sig den är
haft rätt till

brutto-

eller nettosamordnad.

gäller

Detta
ändrar

dock

vilket

mellan

samordningsreglema

tjänstepensionen.

dagens

sättet att beräkna

Eftersom

denna skall utges beslutas

belopp

att berörda

förutsättning

under

avtalsparter

pensionsförmåner
tjänstepensionen

av avtalspartema,
och utbetalningen

att styra över beräkningen
emellertid
Vi förutsätter
tjänstepensioner.

möjlighet

inte
och

och med

saknar staten
av framtida

avtalsparter
att berörda
att följa våra förslag och inte ändra sättet att beräkna tjänstetjänstepension
även fortsättningspensionen, dvs. att bruttosamordnad
och folkpension
vis skall samordnas med den tilläggspension
som den
kommer

pensionsberättigade

skulle

vägande

Ett annat

ningsunderlaget

haft rätt till enligt

skäl till

och därmed

dagens regler.

bör ingå i beräkatt tjänstepensionema
påverka den övergångsvisa garantipensio-

skulle innebära att de totala kostnanen är att en slopad samordning
med den
ökar jämfört
derna för den övergångsvisa
garantipensionen
har
De beräkningar
som
som angavs-i princippropositionen.
skulle öka den totala kostnaden
visar att en slopad samordning
för den övergångsvisa garantipensionen
med en miljard kronor i förkostnad

utfört

hållande

till

struktionen.

kostnaden

Visserligen

för den i princippropositionen
skulle

utgifterna

redovisade

för bostadsstödet

minska

konom
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den övergångsvisa

för övergångsvis

inte påverkades

garantipensionen

tjänstepension,

men även med hänsyn härtill skulle
vet uppgå till 0,6 miljarder kronor.
skall en sådan kostnadsökning
Enligt direktiven

ramen för det nya grundskyddet
ning då närmast inom systemet
dast till

en del samma
samordningen

slopade

för pensionärer

garantipension

av förekomsten
av
finansieringsbehofinansieras

för bostadsstöd.

inom

vår uppfatt-

och enligt

Det är emellertid

ensom skulle vinna fördelar
av den
drabbas av besparingen
inom bo-

pensionärer
som skulle

stadsstödssystemet.

Utländsk
Även

tjänstepension

utländsk

Sverige

uppbär i
som den pensionsberättigade
SGA. Detta gäller under förutsättning
att

tjänstepension

påverkar

storleken

han eller hon också är skattskyldig
SGA

påverkar

har konstaterats,

för inkomsten

utländska

Om rätt till
såväl i

i Sverige.

SGA

tjänstepensioner

som sänkande riktning
samma sätt som gäller
Emellertid
obligatorisk
socialförsäkringspension.
är inte

för utländsk

höjande

tjänstepension
talningar

skattepliktig

från utländsk

i Sverige.

Detta

pensionsförsäkring

all

utländsk

kan bl.a. bero på att utbeenligt svensk rätt i de flesta

fall anses som utbetalning
grund av kapitalförsäkring.
skall ingå i beräkningsVi föreslår
tjänstepension
att utländsk
underlaget och därigenom påverka den övergångsvisa garantipensionen
sätt som sådan pension i dag påverkar SGA.

motsvarande

Benämningen

tjänstepension

Det är den tjänstepension

som i dag påverkar

SGA

som skall ingå i be-

räkningsunderlaget.
I anvisningarna

till

annan pensionsförsäkring
reducerar
sionssparkonto
tillkomsten

av

SGA

som utgår
eller
än tjänstepensionsförsäkring

48 § l KL

har

dock

står Pension

inte det särskilda

i propositionen

grund
från

grundavdraget".

1989/90:110

inte

av

penVid

lämnats

någon definition

Iden allmänna
av vad som menas med tjänstepension.
har departementschefen
motiveringen
angett att för att ett sparande i
för pensionärer
inte skall bli ogynnsamt
privata pensionsförsäkringar
med låga inkomster,
viduella

försäkringar.

minskas

med

sionsförsäkring
med pension

bör avtrappning

all pension
eller

framgår

från indiinte ske mot inkomster
torde kunna förstås att SGA
utges från en enskild/privat
pen-

Med detta uttalande
som

inte

Vad som menas
det nyare pensionssparkontot.
till
1
31
§
KL.
I anvisningaranvisningarna
st
av
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för övergångsvis
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garantipension

pension förestås dels belopp, som
na första stycket anges bl.a. Med
annorledes
utgår
grund av föregående
än i följd av försäkring
dels...". Vi erinrar här om att pension
tjänsteförhållande,
grund av
förutvarande
såväl
kan avse
tjänsteförhållande
ålderspension som sjukoch efterlevandepension.

pension
att "med

tjänstepensionsförsäkring

samband

med tjänst

Av anvisningarna
förstås

andra stycket

följer

pensionsförsäkring,

som har
den försäkrades
arbetsgivare åtagit
sig att ansvara för betalning av hela avgiften". Även sådan pensionsföranställd avliditsäkring som
tagits av den anställdes arbetsgivare
- om
till förmån för den anställdes efterlevande
är att betrakta som tjänsteoch för vilken

åtagit sig ansvara för hela avom arbetsgivaren
från tjänstepensionsförsäkring
är alltså en pension

pensionsförsäkring,

giften.

Utbetalning

grund av föregående tjänsteförhållande.
För det stora flertalet arbetstagare har och är alltjämt tjänstepensioeller s.k. hängavtal. De största
nema reglerade genom ett kollektivavtal
kollektivavtalen
är

pension

till statsanställda

pension

till kommunalanställda

industrin

och

ledare ITP
särskild

handelns

samt tidigare PA-KL,
och
för tjänstemän
tilläggspension

arbets-

för privatanställda

arbetare

STP

och Av-

SAF-LO.

Dessa fyra avtalssystem

talsenliga

och äldre avtal och reglementen,
PFA

och

tilläggspension

talspension

marknaden.

PA9l

Av

täcker

det totala

taget hela den svenska arbetsår
1989 betalades ut som avsom
svarade dessa system för sammantaget

praktiskt

belopp

pensionsförmåner

95 %.

Denna siffra torde vara relativt rättvisande
för de ålderskommer
för
ifråga
övergångsvis
garantipension.
grupper som
Utöver
dessa stora system
finns
andra kollektivavtalsreglerade

cirka

såsom t.ex.

tjänstepensioner
KT P för anställda

inom kooperationen,

BT P för bankanställda

och

FTP för försäkringsanställda.
Dessa pensionsplaner
Vissa
avtal

anställda
erhåller

med arbetsgivaren,

är i allt väsentligt

dock

l Pensionsberedningens

företrädesvis

överensstämmande

inom

mindre

sina pensionsförmåner

individuella

företag
grund

med ITP.
utan kollektivav avtal direkt

pensionsavtal.

huvudbetänkande

SOU 1990:76 sid 119

härledas

flertalet

skulle

Detta

ske

rnissgynnas

är att betrakta
stämmelser.

med Pensionsarbetsgruppens

emellertid

skulle

Det
skulle

i linje

leda

förslag

mot de individuella
enligt

kommunalskattelagens

ingår

garantipensionen
Det

i beräkningsunderlaget.

kommunalskattelagen

påverkar

är också

storleken

SOU

att kollektiva

som en tjänstepension

den övergångsvisa

en-

pensionslöspensionsavtal som också

till

skall behandlas lika anser
För att alla pensionsberättigade
dan pension som utges till följd av tidigare tjänsteförhållande
verka

kan

tjänstepensionema.

de kollektivavtalsreglerade

med

torde också

1994:20.

ningar

garantipension

som utges
av de tjänstepensionsförmåner
skulle en möjlig väg vara att samordning
till kollektivavtal

Eftersom
dast

för övergångsvis
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be-

att såskall på-

genom att pensionen i fråga
sådan pension som enligt

av SGA.

Här

avses således
erhåller
med

såväl den tjänstepension
som den pensionsberättigade
stöd av kollektivavtal
som utfästs för den pensom den tjänstepension
individuellt
tjänstepensionsavtal.
räkning
sionsberättigades
genom ett
eller stiftelänstepensionsförsäkring
Pension kan vara tryggad genom
utbetald
se eller konto avsatt till pension. Den kan också vara en direkt
otryggad pension.

vid fastställande

Hanteringen
av tjänstepension
garantipensionen
skall
För att försäkringskassan
till ett korrekt
rantipensionen

kunna

belopp

fastställa
behöver

av den övergångsvisa

den övergångsvisa

ga-

uppgifter

om

kassan

tjänstepension.
RSV
i dag är såväl Riksskatteverket
som Riksförsäkringsberoende av uppgifter om tjänsteoch försäkringskassan
verket RFV
SGA och vissa inkomstrelaterade
pension för att kunna fastställa
Redan

sociala

förmåner.

För beräkningen

av SGA

får RSV

uppgift

om utbetald

tjänstepen-

beloppet.
lämnar kontrolluppgift
sion genom att pensionsutbetalaren
ändamålet
för
anteckning
sker rapporteringen
Antingen
avgenom
sedd blankett RSV 2310, kod 400 eller, vanligen, genom motsvarande
Även i de fall som utbetalningen
inte görs av ett förADB-redovisning.
eller annan pensionsinrättning
utan av f.d. arbetsgivaren
kan samma blankett användas för redovisning
av tjänstepension.
utbetald
tjänstepension
dock
oftast
uppgift
dessa
fall
lämnas
I
om
RSV 2300, kod 30 vilken upptar bl.a. utarbetsgivarkontrolluppgiften

säkringsbolag
direkt

11; även i dessa fall vanligen genom ADB. De uppm.fl. eller av f.d.
försäkringsbolag
lämnats
av utbetalande
som
och redoallmän
pension
maskinellt
med
läggs
arbetsgivaren
samman

betald

gifter

lön kod
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för

visas

den enskildes

särskild

självdeklaration

uppgift
trolleras

övergångsvis

förenklade
skall

garantipension

SOU

självdeklaration.
den

Vid

pensionsberättigade

Genom
om erhållen tjänstepension.
det i självdeklarationen
uppgivna

maskinell

beloppet

användning
av
själv lämna
avkänning

allmän

kon-

pension

och tjänstepension

eller av f.d. arbetsmot det av försäkringsbolaget
i kontrolluppgiften
lärrmade beloppet och mot av försäkringskassan m.fl. lämnad uppgift om allmän pension.

givaren

Eftersom

SGA

beräknas

tjänstepensionsutbetalaren

vid taxeringen
till

RSV

lämnas

från

kontrolluppgift

först i efterhand,

dvs. året efter det

betalats ut. När självdeklarationen
har registrerats
att tjänstepensionen
och eventuella
felaktigheter
från
rättats till, lämnar RSV vissa uppgifter
beslutad taxering till bl.a. RFV för användning av kontroll
av utbetalda
inkomstrelaterade
Vid

ansökan

förmåner.
hos den allmänna

försäkringskassan

vade förmåner
och

såsom t.ex. bostadstillägg
skall den försäkrade
änkepension

till

själv

om inkomstpröpensionärer,
hustrutillägg
lämna

uppgift

om

före-

komst

och i förekommande
fall storleken
denna.
av tjänstepension
Dessa uppgifter
den
förväntade
ADB-överfötjänstepensionen.
avser

ring av sådana uppgifter
från utbetalanden
till försäkringskassan
förekommer vid statlig och kommunal
När uppgift om ändtjänstepension.
rad statlig eller kommunal
från Statens pentjänstepension
överförts
sionsverk

SPV

eller

Kommunsektoms

Pension

AB

KPA

till

RFV:s

pensionssystem

uppdateras
Samarbete sker också mellan å
uppgiften.
SPP ITP-planen
ena sidan RFV och å andra sidan Försäkringsbolaget
och AMF Pension avtalspension
SAF-LO,
genom att dessa försäkringsgivare
årligen respektive månatligen levererar magnetband med

uppgifter

På detta material
prövar sedan försäkom tjänstepension.
ringskassoma
ånyo de inkomstprövade
förmänema.
Som ovan nämnts
får RFV även vissa kontrolluppgifter
från RSV. Med hjälp av dessa
och av de uppgifter
som RFV får från SPV m.fl. kan RFV
förmånen utgetts med ett korrekt
om den inkomstrelaterade

uppgifter
kontrollera

belopp.
För en person som vid omläggningen
uppbär ålderspension kommer
den nya pensionen att omräknas automatiskt.
På grund av ovanstående
har försäkringskassan
goda möjlighet
att kontrollera
om den pensions-

berättigade

har rätt till

tjänstepension.

Emellertid
är informationen
om
tjänstepensionen
Försäkringskassan
sämre.
av
kommer
därför att behöva uppgifter
från den pensionsberättigade
för
och därefter den övergångsberäkningsunderlaget
att kunna fastställa
den aktuella

storleken

visa garantipensionen.
Som
samband

framgår

av avsnitt
med omläggningen

är av betydelse

9 föreslår
skall

för tillämpningen

i
att den pensionsberättigade
vara skyldig att lämna uppgifter
som
av bestämmelserna
om övergångsvis

1999: 17
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garantipension

följer att information
även
storleken
denna
tjänstepension,
samt
av
andra uppgifter
som kan vara av betydelse. De
om tjänstepensionen
kommer med största sannolikhet
flesta pensionärer
att lämna de uppnär den
gifter som begärs av dem. Vad som skall gälla i de situationer
redovisar
i
inte
lämnar
uppgifter,
pensionsberättigade
samma avsnitt.
Av denna uppgiftsskyldighet

garantipension.
skall

lämnas

7.7

om förekomst

förekomst

vid

Samordning

av

yrkesskadelivräntor
Vårt

regler om samordning mellan ålders- eller
skall alltjämt tillämpas.
I beräk-

Nuvarande

förslag:

och yrkesskadelivränta

änkepension

garantipensionen

den övergångsvisa

för

ningsunderlaget

den ålderspensionoch

änkepension

som betalas

skall

ingå

ut efter samordning

med yrkesskadelivränta.
och 1,34 prisbasbelopp
en gift
yrkesskadelivränta
tillgodoräknas
underlaget

skall

motsvarande

för

skillnaden

belopp

tillämpligt

mellan

nämnt

med ett belopp
och beräk-

belopp

får dock inte tillgodoräknas

med ett större
högst uppgår till det belopp som

Livränta

ningsunderlaget.

för en
ålderspensionär

är lägre än 1,515 prisbasbelopp

Om beräkningsunderlaget
ensamstående

än att beräkningsunderlaget
och pensionstillskott
den folkpension

som skulle ha utmed yrkessamordning
i
ingen
regler,
dag
gällande
enligt
getts
om
skall den ATP
skadelivräntan
hade skett. Vid beräkningen
som
med pensionstilljämställas
pensionstillskottet
skulle ha reducerat

motsvarar

skott.

Arbetsskador

eller

därmed

jämförliga

skador

i dag i lagen

regleras

och i lagen 1977:265
om statlig
om arbetsskadeförsäkring
Båda dessa trädde i kraft den l juli 1977. Ersättning
personskadeskydd.
1976:380

för skador
under

som inträffat
åren 1901-1977,

giltighetstid,

äldre författningamas

under

regleras

emellertid

alltjämt

i dessa

dvs.
författ-

eller
av livränta utbetalas således fortfarande
kan komma att utbetalas enligt ett stort antal äldre, i de flesta fall uppEfterför yrkesskador.
försäkring
hävda, författningar
om obligatorisk
utges enligt 1954 års lag om yrkessom huvuddelen
av dessa livräntor

ningar.

Ersättning

skadeförsälcring
skadelivräntor.

i form

har samlingsbegreppet

Benämningen

som utgör ersättning
under yrkesutövning.

för dessa kommit

yrkesskadelivräntor

gäller

att bli yrkesäven livräntor

än
som uppstått i andra sammanhang
detta kan nämnas personer
Som ett exempel

för skador
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som skadats
utbildningar.

under

eller

fullgörande

SOU

garantipension

av värnplikt

eller

ersättning för inkomstbortfall

Förutom
lust

övergångsvis

i samband

med vissa

av bestående

grund

för-

nedsättning

kan yrkesskadelivräntor
även
av arbetsförmåga
vård,
viss ersättning för lyte och men samt för kostnader för

innefatta

hjälpmedel

m.m.
nuvarande

Enligt

bestämmelser
uppgår det maximala
årsbeloppet
År 1999 motsvarar
för en yrkesskadelivränta
till 3,78 prisbasbelopp.
detta 137 592 kronor.
Yrkesskadelivräntan
reduceras efter ålderspentill

sioneringen
fande

skador

månad
1 juli

tre fjärdedelar
av det först beviljade beloppet. Beträfinträffat
före
den 1 juli 1976 sker detta fr.o.m. den
som

den skadade
1976 reduceras

65 år. Det maximala
ledes

2,84

fyller

67 år. Har skadan

livräntan

fr.o.m.

vilket

sig först

efter

den

den månad då den skadade fyller
för de flesta

livräntebeloppet

prisbasbelopp,

visat

pensionärerna

år 1999

103 376

är såkronor.

motsvarar
lägre.
av de ersättningar
som betalas ut idag är docktbetydligt
Av tabell 7.2 framgår att bland de personer som är födda före år 1938
hade 60 928 personer beviljad
i form av egenlivyrkesskadelivränta
Flertalet

ränta

i december

år 1997.

övervägande delen, 53 138 personer,

15 000 kronor.

ersättningar

utbetalades

Samtidigt
om högst
till 4 076 personer. Flertalet av dessa ersättningar
15 000 och 45 000 kronor. Detta framgår av tabell 7.3.

delivränta

hade

efterlevanvar mellan

Tabell

7.2 Antalet personer födda före år 1938 med yrkesskadelivränta
i
form av egenlivränta
med fördelning efter ersättningens storlek. December 1997.

Ersättning i kronor
1-

15 000

Antalet kvinnor

Antalet män

Samtliga

4 098

49 040

53 138

15 001-

30 000

603

4 149

4 752

30 001

45 000

204

1 001

1 205

45 001-

60 000

78

615

693

60 001

75 000

49

434

483

90 000

27

138

165

11

212

223

75 001
90001
105 001

-

105000

-

Samtliga
Källa: Riksförsäkringsverket

54

215

269

5 124

55 804

60 928

1999: 17

Tabell

7.3 Antalet

personer
form av efterlevandelivränta
December 1997.
Ersättning
1

för övergångsvis
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födda före år 1938 med yrkesskadelivränta
med fördelning

i kronor

efter ersättningens

i

storlek.

Antalet personer
527

15 000

-

garanlipension

15001-

30000

1018

30 001-

45 000

1488

45 001-

60 000

873

60 001-

75 000

170
4 076

Samtliga
Källa: Riksförsäkringsverket

med ålderspensionen

Samordning
Redan

vid införandet

den pensionsberättigade
livräntan

regeln

ansågs det att
pensionssystemet
av det offentliga
såväl
yrkesskadeskulle överkompenseras
om

skulle utges ograverad. Den nu gällande
som ålderspensionen
och pension finns i
mellan yrkesskadelivränta
om samordning

17 kap. 2 § AFL.
skadelivränta,

Vid

lagens

tillkomst

vad gäller äldre skadefall,

ansågs att reduktion
av yrkesinte lagligen kunde ske genom
inträffande
gällande yrkesskade-

av den vid skadans
Samordningsbestämmelsema
försäkringslagstiftningen.

retroaktiv

ändring

i AFL

bygger

och ATP i form
pensionstillskott
av folkpension,
en reduktion
betalas ut.
ålderspensionen
sker
Samordningen
när
ålderspension.
av
Enligt
inkomst.
Yrkesskadelivräntor
utgör inte pensionsgrundande
därför

till AFL kan ATP i form av förtidspension
före den
utges i anledning
som inträffat
av pensionsfall
1962. Personer som skadats före detta datum har således inte
1 januari
kunnat kompenseras i ålderspensionshänseende
omav en kontinuerlig
mellan
Samordningen
till ATP-poäng.
vandling
av antagandepoäng

23 § promulgationslagen
inte

heller

har därför utforoch utbetalningen
av livräntor
till
dels
intresset
sådant
har
tagits
hänsyn
på
sätt
att
mats
ett
av att undeller
yrkesskador
drabbats
dels att de som
vika överkompensation,
av
helt eller delvis betagits möjligheten
motsvarande
ofta därigenom
att

pensionsutbetalningar

tjäna in ATP.
De gällande
och folkpension

ATP
att avdrag
med
skall göras
och pensionstillskott
tre fjärdedelar av
skall i första hand göras på ATP, i andra
Minskningen

samordningsbestämmelsema

en egenlivränta.
hand
pensionstillskottet
fönnån.

Avdrag

ATP

innebär

och i sista hand på folkpensionens

nan den skadade tillgodoräknat

huvud-

inte ske om yrkesskadan inträffat
sig pensionspoäng för ett år.

får dock

in-
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för

övergångsvis

Efterlevandelivränta
med ATP
Alla

garantipension

samordnas

SOU

med den egna

och

folkpensionen

i form

av änkepension.
har dock
pensionsberättigade

folkpensionen

och pensionstillskottet,

rätt att behålla tre fjärdedelar
dvs. vid oreducerad
pension

av
ett
be-

för en ensamstående.
Denna
så att pensionstillskottet
beräknas utifrån
den ATP som faktiskt
betalas ut, dvs. efter att ATP, när så skall ske,
Är livräntan
samordnats med yrkesskadelivräntan.
större än ATP skall

garantibelopp
stämmelse

1,136 prisbasbelopp
i praxis

tillämpas

det överskjutande
sionstillskottet

beloppet
till

således i många fall relativ
kan även utebli
fall A, tablå 7.1 nedan.

pensionen

Beskattning

samordnas

med det sålunda

dess garantibeloppet

begränsad.

träder

Den önskade

helt. Så är t.ex. fallet

av ålderspension

beräknade

in. Samordningen
effekten

penblir

på ålders-

för pensionären

i typ-

och livränta

vid beräkningen av SGA vid ålderspensioneringen
framgår
av avsnitt 3.2.3. Reglerna är i stora delar desamma även i de fall när
den pensionsberättigade
har rätt till yrkesskadelivränta.
Utgångsläget i

Principema

skall vara den nivå för folkpensionen
och pensionstillför
den
inte
har
livränta.
gäller
Detta innebär
som
person som
samtidigt
att det högsta möjliga SGA, även när den pensionsberättigade
med ålderspensionen
för en enuppbär livränta, är 1,515 prisbasbelopp

beräkningen
skottet

samstående
Vid

och 1,34 prisbasbelopp
av SGA

reduceringen

den faktiskt

utbetalda

prisbasbelopp.

pension

Avdraget

De gällande

för en gift ålderspensionär.
att denna skall ske med 65 % av
1,515 respektive
1,34
som överstiger

gäller

reduceras

bestämmelserna

att SGA

kan bli större

än den

efter det att den har reducerats med
Detta inträffar om pensionären inte har
någon ATP eller om ATP är lägre än yrkesskadelivräntan.
I dessa fall
gäller att SGA medges med det högre beloppet. I princip blir då även

sammanlagda

utbetalda

inte med hänsyn till livräntan.

innebär

pensionen

hänsyn till yrkesskadelivräntan.

livräntan
mellan

förmån till ett belopp som motsvarar
skillnaden
en skattefri
SGA och den utbetalda
ålderspensionen.
I tablå 7.1 nedan är

B en sådan ålderspensionär.
För pensionärer
med livräntor

typfall

enbart

avtrappas
rätt till SGA

mot den utbetalda
även vid höga inkomster.

föreligger

des extra förmånliga
2,7 prisbasbelopp
en ensamstående

som redan nämnts, att SGA
pensionen, vilket kan innebära att

gäller,

SGA-reglema

är såle-

vars ålderspension överstiger ca
vad gäller en gift och ca 3 prisbasbelopp
vad gäller
Vid motsvarande
ålderspensionär.
pensionsinkomster
för livräntetagare

1999:17

SOU 1999: 17

Beräkningsunderlaget

för övergångsvis

garantipension

livränta
så mycket att det vanliga grundavhar SGA reducerats
draget är mer förmånligt.
detta.
Typfall D i tablå 7.1 är exempel
I proposition
1990/91:54
Fortsatt
inkomstoch
reformering
av

utan

företagsbeskattning

uppmärksammades
att reglerna för SGA vid föreär generösa. Enligt propositionen
av livränta
var det motiverat
att SGA beräknades med ledning av den pension som skulle ha utgetts
inte hade skett med livränta. Emellertid
ansågs det då
om samordning
komst

inte av administrativa
skäl möjligt
vad som framgår av propositionen
med inriktning

att genomföra

detta sätt. Enligt
att beräkna SGA
skulle frågan dock diskuteras vidare
de nämnda

beräkningsändringama.

Det kan härvid

ersättning
fri.

nämnas att den del av livräntan
som kan anses vara
för annat än förlorad inkomst av skattepliktig
natur är skatte-

Således

enligt 1954 års lag om yrkesatt 50 % av livräntan
dock får den skattefria delen per år uppgå
är skattefri,
Även livränta enligt äldre lagstiftning
till högst ett halvt prisbasbelopp.
delen i sådan livränta ökar alltefterDen skattefria
är delvis skattefri.
gäller

skadeförsäkring

blir äldre.

som mottagaren

Samordning
Också
finnas

efter införandet

av den övergångsvisa

garantipensionen

skall det
av den övergångsvisa garantipensionen
mellan
och
ålderspensionen
samordning
yrkesskade-

efter införandet

regler

för

En av våra uppgifter
har varit att, utifrån
ansatsen att den
i princip garanteras oförändrad
nettoinkomst,
finna
metod
för
detta.
Vi
har
därvid
undersökt
lämplig
möjligheterna
att
en
bestämmelser
skall gälla för de äldre och de
samma eller liknande
livräntan.

pensionsberättigade

yngre pensionärerna.
För de ålderspensionärer

efter

ålderspensionen

med ett belopp

som är födda
skall vid utbetalning
minskas

år

1937

gäller

att

som motsvarar tre fjärdedelar
av den del av livräntan
som överstiger en sjättedels basbelopp. Minskningen
skall i första hand göras
garantipensionen och därefter
och tilläggspensionen.
En
inkomstpensionen

pensionsberättigad

som är gift har dock
inklusive
premiepension

ålderspension

loppet per månad.

alltid

rätt till

minst

en sammanlagd
11,5 % av prisbasbe-

för en ensamstående ålderspensionär är 13 % av prisbasbeloppet
månad.
per
i det reformerade
i
Samordningsbestämmelsema
systemet avviker
väsentlig mån från de i dag gällande bestämmelserna,
genom att garanalltid beräknas före samordning medan SGA-beräkningama
tipensionen
baseras

den

Motsvarande

utbetalda

belopp

pensionen

efter

samordning.

Om

samordningsbestämmelser

gäller

för

för övergångsvis

skulle

vissa av de pensionärer

som
garantipension

garantipension

skulle

samma
gälla

som har
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rätt till

övergångsvis

SOU

garantipension

i dagens system inte medges övergångsvis garantipension.
efter omskulle få en sänkning av nettopensionen

SGA

pensionärer

Dessa

läggningen.
Inte heller

skulle

yrkesskadelivräntan
samma

till

berättigar

samordning

som gäller
garantipension.

övergångsvis

vars ATP

de pensionärer,

efter samordningen
helt

pensionstillskott,
garantipensionen

för

ersättas

skulle

gälla

med
om
för

ger en möjlighet till
av ett helt nytt ålderspensionssystem
överkomorättvisor
som förekommande
av såväl eventuella
Detta kan göras då endast ett ytterst litet fåtal har börjat

Införandet

justeringar
pensation.

ålderspension

uppbära

före

reformens

ikraftträdande.

skall dock huvudsakligen

visa garantipensionen

Den övergångs-

utbetalas

till

pensionä-

uppbär ålderspension. Det är därför svårt
rer som redan vid införandet
för
samordningen
ändra
de
när det utgåengrunder
att
som tillämpades
i
i denna fråga liksom
bestämdes.
de pensionsbeloppet
Inriktningen
vårt arbete

i övrigt

har därför

varit

att finna

metoder

för att omvandla

medan de grundläggande
principerna för
en pensionsförmån,
hur de redan utgående pensionerna skall beräknas har ansetts böra ligga
SGA

till

fast.
Vi föreslår

därför att beräkningen
baseras
för livräntetagare

sionen

av den övergångsvisa garantipenden ålderspension
som redan be-

talas ut eller, för nytillkomna
pensionärer, skall betalas ut efter samlivräntan
enligt dagens regler. Detta sker genom att det
ordningen med
och änkepensionen
skall ingå ålderspensionen
i beräkningsunderlaget
efter samordning.
Som ovan redovisats kan SGA i vissa fall bli större än den faktiskt
bör beakpensionen. Vår bedömning är att detta förhållande
fastställs. Detta görs om det i beräkningstas när beräkningsunderlaget
skall därvid ingå i sådan
underlaget även ingår viss livränta. Livräntan
utbetalda

inte blir
beräkningsunderlag
att den pensionsberättigades
och
det
den
pensionstillfolkpension
lägre än ett belopp som motsvarar
skott som skulle ha utgetts enligt i dag gällande regler, om pensionen

omfattning

inte
skall

hade

samordnats

likställas

ATP

med

yrkesskadelivränta.

som skulle

ha föranlett

Som

avräkning

pensionstillskott
av pensionstill-

skottet.
Det som sagts gäller inte vid uppskjutet
uttag. I dessa fall uppgår
normalt till ett högre belopp än
och pensionstillskottet
folkpensionen
1,515 respektive
1,34 prisbasbelopp.
Analogt med de gällande reglerna
föreslår

belopp

med ett
vi att livränta högst skall ingå i beräkningsunderlaget
motsvarande
skillnaden
mellan det enskilda beräkningsunderför en ensamstående
för den pensionär som är gift.

laget och 1,515 prisbasbelopp
1,34 prisbasbelopp

ålderspensionär

och

1999:17

SOU

1999: 17

I övrigt

skall

beräkningsunderlaget

ciper

som skall gälla
Förutom
den utbetalda
viss

för övergångsvis

Beräkningsunderlaget

livränta

och utländsk

pension

detta

Det

utan

ålderspensionen,

allmänna

således

skall

enligt

fastställas

ålderspensionärer

för

garantipension

samma prinyrkesskadelivränta.

änkepensionen
också

i beräkningsunderlaget

och

ingå tjänste-

socialförsäkringspension.

räknas om
beräkningsunderlaget
som ligger till grund för beräkning av den
för personer utan livränta.
Hur detta
garantipensionen

framtagna

sätt

samma sätt som det underlag

övergångsvisa

mer exakt görs framgår av avsnitt 8.4.
Med anledning av vad som anförts i Prop. 1990/91:54
den
nistrativa
SGA utifrån
svårigheterna
att beräkna

om de adrnipension som
underhar

ha utgetts om samordning inte skett med livräntan,
sökt om detta skulle vara möjligt att göra i samband med övergången
till ett nytt system. Uppgifterna
om såväl beviljad som utbetald pension
skulle

att finnas hos samma myndighet. Det är därför admivid bemöjligt att ta hänsyn till beviljad tilläggspension
Effekterna
garantipension.
räkningen
om man gör
av övergångsvis
detta blir dock att vid samma livränta i båda fallen får den som tjänat

kommer

framöver

nistrativt

ATP

fullt

över pensionstillskottsnivån

trots att ATP
nar ATP,
detta är en kombination
finns
att en garantinivå
den beviljade

mycket

reducerats

ett sämre utfall än den som helt sakOrsaken till
bort helt av livräntan.

inte reducerar grundavdraget,
av att livräntan
vid samordningen
och att SGA beräknas med

I tablå

7.1 nedan

som bas och alltså
folkpensionen.

1,515 prisbasbelopp

folkpensionen

väl kan bli högre än den utbetalade
visas,

som nämnts, fyra
Vidare
visas

samordningsbestämmelsema.

typfall

de nuvarande
i

beräkningsunderlaget

avser en ensamstående ålderspensionär.
och livränta
A visar en ålderspensionär
Typfall
vars ålderspension
uppgår till 1,66 prisbasbelopp. Om penföre samordning
sammantaget
fall. Exemplen

respektive

sionstillskottet

skulle

och livräntan
ränta uppgår
prisbasbelopp,
i detta fall

utifrån

beräknas

samordnas

att pensionärens

med ålderspensionen.
ATP

Den

utbetalda
till

ATP,

1,515

pensionen
prisbasbelopp.

skulle

pensionen

Pensionärens

liv-

0,3
av livräntan,
innebär
Samordningen

helt och att den helt erhar således inte någon effekt

bortreduceras

Samordningen
sätts av pensionstillskottet.
inkomster
pensionärens sammantagna

uppgår

beviljad

sammantaget
vara 1,915 prisbasbelopp.
till 0,4 prisbasbelopp.
Tre fjärdedelar

från pension och livränta.

som skall ingå i beräkningsunderlaget
inte har några
Eftersom
pensionären

än den allmänna pensiot.ex. tjänstepension,
till
1,515
prisbasbelopp.
nen, uppgår även beräkningsunderlaget
till
och livräntan
I typfall
B uppgår ålderspensionen
sammantaget
skulle beräknas utifrån be1,56 prisbasbeloppÃOm pensionstillskottet
andra pensionsinkomster,
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viljad

ATP

skulle

detta exempel
ATP

för övergångsvis

pensionen

till

pensionär

även pensionstillskottet

uppgår

ningen

och livräntan

uppgå även i

sammantaget

1,915 prisbasbelopp.

denna

för

SOU

garantipension

till

mot

är lägre
livräntan.

än livräntan.

Därför

reduceras

Ålderspensionen efter

samord-

beräknas

med den

1,415 prisbasbelopp.

SGA

dock

som skulle ha utgetts om ingen
samordning hade skett som utgångspunkt. SGA för pensionären i fråga
1,515 prisbasbelopp.
blir därför
pensionen,
högre än den utbetalda
fastställs genom att det i
Detta tas hänsyn till när beräkningsunderlaget
och det pensionstillskott

folkpension

även ingår livränta.

beräkningsunderlaget

skillnaden

lopp

mellan

som motsvarar
dvs. med 0,1 prisbasbelopp.
C framgår

Av typfall

ålderspensionen.

effekt

med ett bepension,

och utbetald

samordningsbestämmelsema
när dessa ger full
Även här antas att livräntan
uppgår till 0,4

0,3 prisbasbelopp,
och att tre fjärdedelar
av livräntan,
från
inkomsterna
De
sammanlagda
ålderspensionen.

prisbasbelopp
samordnas

ingår

Livräntan

beviljad

med

uppgår till 2,4 prisbasoch livränteförsäkringen
ålderspensioneringen
före samordning
och till 2,1 prisbasbelopp efter samordningen.
Pensionärens
inkomster
har således minskat med 0,3 prisbasbelopp,

belopp
vilket

var avsikten.
D visas en pensionär med en beviljad ålderspension på 3,2
Typfall
Tre fjärdedelar av detta
Livräntan
prisbasbelopp.
är 0,93 prisbasbelopp.
Sålesamordnas med ålderspensionen.
belopp, dvs. 0,7 prisbasbelopp,
des reducerar
Totalt
dessa

uppgår

inkomster

grundavdraget
enligt

livräntan

gälla

de gällande
Också

och beräknas

för

bestod
honom.

bestämmelserna,
Därför

till 2,5 prisbasbelopp.

inkomster

pensionärens
endast

talda ålderspensionen.
SGA.

pensionen

till

3,43 prisbasbelopp.

av ålderspension
Emellertid
i första

skall

baseras

således till 2,5 prisbasbelopp.

det

Om

vanliga

SGA-beräkningen,

hand baseras

medges pensionären

beräkningsunderlaget

skulle

i exemplet

den utbetalda

den utbedet högre

pensionen

1999: 17

Beräkningsunderlaget

SOU 1999: 17

Tablå

7.1 a-d Samordning

det nuvarande
temet. Typfall.

för övergångsvis

garantipension

och ålderspension

mellan yrkesskadelivränta

i det reformerade

systemet samt beräkningsunderlaget
Ensamstående ålderspensionär.

i
sys-

a Typfall A
Pension och livränta

Pension och livränta

före sam-

efter sam-

ordning

ordning
0,3

ATP

0,96

Folkpension

Pensionstillskottl
varav samordnas
Pension och livränta, totaltz

Folkpension

0,96

Pensionstillskott

0,555

0,4

Pension totalt

1,515

0,3

Livränta

O,255

Livränta

0,0

ATP

1,915

0,4

Pension och livränta, totalt

1,915

SGA

1,515

Beräkningsunderlag

1,515

0
varav yrkesskadelivränta
uppgått
hade
till
det
skulle
ha
pensionstillskottet
Avser det belopp som
om
beräknats före samordningen med yrkesskadelivräntan.
Inklusive det pensionstillskott
som skulle ha utgetts om det hade beräknats
före samordningen

med yrkesskadelivräntan.

b Typfall B
Pension och livränta

Utbetald

före samord-

pension och livränta

efter samordning

ning
0,2

ATP

0,96

Folkpension

Pensionstillskottl
varav samordnas
Pension och livränta, totaltz

Folkpension

0,0
0,96

Pensionstillskott

0,455

0,4

Pension totalt

1,415

0,3

Livränta

0355

Livränta

ATP

1,915

0,4

Pension och livränta, totalt

1,815

SGA

1,515

Beräkningsunderlag

1,515

0,1
varav yrkesskadelivränta
hade
uppgått
till
det
skulle ha
Avser det belopp som pensionstillskottet
om
beräknats före samordningen med yrkesskadelivräntan.
Inklusive det pensionstillskott
som skulle ha utgetts om det hade beräknats
före samordningen

med yrkesskadelivräntan.
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för övergångsvis

SOU

garantipension

1999: 17

c Typfall C
Pension och livränta

före samord-

Utbetald

ning

pension och Iivränta

efter samordning

ATP

1,04

ATP

0,74

Folkpension

0,96

Folkpension

0,96

Livränta
varav samordnas
Pension och livränta, totalt

0,4

Pension totalt

1,7

0,3

Livränta

0,4

2,4

Pension och livränta, totalt

2,1

SGA

1,395

Beräkningsunderlag

7

varav yrkesskadelivränta

0

d Typfall D
Pension och livränta

fore samord-

Utbetald

ning

pension och livränta

efter samordning

ATP

2,24

ATP

1,54

Folkpension

0,96

Folkpension

0,96

Livränta

0,93

varav samordnas

0,7

Pension och livränta, totalt

4,13

Pension totalt

2,5

Livränta

0,93

Pension och livränta, totalt

3,43

SGA

0,875

Beräkningsunderlag

2,5

varav yrkesskadelivränta

Ändring

7.8

Vårt

förslag:

band

med fastställande

nen. Nytt
eller flera
rätten

till

beräkningsunderlaget

Beräkningsunderlaget

om årligen i samövergångsvisa garantipensio-

skall

räknas

av den årliga
skall fastställas
beräkningsunderlag

när storleken
ett
i
ingår
ändras,
eller
beräkningsunderlaget
som
om
sådan förmån upphör eller ny förmån tillkommer.
Om den

belopp

pensionsberättigade
pension

av

0

ändrar

andelen

skall nytt beräkningsunderlag

Det är storleken

uttagen övergångsvis
fastställas.

garanti-

beräkningsunderlaget

storleken

av den övergångsvisa

som bestämmer
om rätt till
eller inte. Den bestämmer också
Även rätten till och
garantipensionen.

storleken

av bosättningstillägget

baseras

övergångsvis

garantipension

föreligger

beräkningsunderlaget.

ingår

I beräkningsunderlaget

ningstillägg,
Vid

loppet.

Vare

eller

garantipension

övergångsvis

i förhållande

fastställs

beloppet

förändring

av detta
Detsamma

folkpensionsbeloppet.

dagens
ett belopp motsvarande
sig detta belopp utges i form av
fall som bosätti förekommande

bl.a.

folkpension.

bosättningsbaserade

garantipension

för övergångsvis

Beräkningsunderlaget

SOU 1999: 17

basbelopp

till

prisbasbe-

storleken
också

ändras

storleken

gäller för det belopp som skall ersätta

pensionstillskottet.
inPå grund av att tilläggspensionen
är knuten till den allmänna
kommer
även det belopp som skall ersätta penkomstutvecklingen,
sionstillskottet
att ändras till följd av indexeringen
av tilläggspensiokommer även den
av tilläggspensionen
nen. På grund av uppräkningen
och bosättningstillägget
att ändras.
garantipensionen
övergångsvisa
Även

kan komma

som ingår i beräkningsunderlaget
att ändras genom någon form av uppräkning.
måste till följd av förändringarna
Beräkningsunderlaget
den tjänstepension

räknas

inkomstindex

respektive

övergångsvisa

om årligen

i prisindex
den årliga

för att beräkna

garantipensionen.

som ingår i beräkningsundergarantipenlaget ändras, kan det medföra att även den övergångsvisa
skall ändras eller upphöra eller att sådan pension
sionen för framtiden
eller
skall beviljas. Också i de fall som en pensionsförmån tillkommer
varför
ett nytt
försvinner
påverkas den övergångsvisa garantipensionen
Om

någon av de pensionsförmåner

den årliga beräkningen
Förutom
skall fastställas.
beberäkningsunderlag
således
kan
beräkningsunderlaget
ett
nytt
av
året.
under
tillfällen
flera
eller
höva fastställas vid ett
skall fastställas
Andra situationer
när ett nytt beräkningsunderlag

beräkningsunderlag

i följande

kan t.ex. föreligga

-

Den

pensionsberättigade

sionstillägget

som

det

fall.
civilstånd,

ändrar

bosättningsbaserade

varför

såväl

folkpen-

folkpensionsbeloppet

ändras.
-

Den pensionsberättigade
till

lagen 1992:1277

sättning
-

Storleken

kan

grund av övergångsbestämmelsema
40 års boi AFL tillgodoräknas

om ändring

i Sverige.

tilläggspensionen

kan komma

att ändras,

varför

också

ändras. Sådan ändring kan komma
pensionstillskottet
till följd av ovan nämnda inkomstutveckling,
att ske, förutom
ändras
inkomsten
grund av att beslut om den pensionsgrundande
efter överklagande av beslutet till allmän förvaltningsdomstol.
storleken

-

Storleken
tillkommer

-

tjänstepensionen

ändras

eller

rätt

till

sådan pension

eller upphör.

Rätt till utländsk

pension tillkommer

Den pensionsberättigade

eller upphör.

ändrar uttagsgraden

av sin ålderspension.
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övergångsvis

garantipension

SOU 1999:17

kan sägas att, förutom den årliga omräkningen
Sammanfattningsvis
av
beräkningsunderlaget,
skall ett nytt beräkningsunderlag
fastställas
så
något
de
eller
inkomstrelaterade
belopp
de
pensionsinkomster
snart
av
ändras, upphör eller tillkommer.
som skall ingå i beräkningsunderlaget
I praktiken kommer en ändring av det först fastställda beräkningsunderlaget främst att ske för de yngre pensionärerna, eftersom dessa under de
åren efter

närmaste
och också

pensioneringen

få tidigare

fastställd

kan komma

tilläggspension

att ändra uttagsgraden
ändrad.

Dessutom
har
för den som går i pension vid 65 års ålder ATP-poängen
ännu inte fastställts för de inkomster
han eller hon har tjänat
under det föregående
året. Vidare
kan den tjänstepension
till
som en enskild är berättigad

upphöra,

när han eller hon fyller

70 år.

Fastställande

av beräkningsunderlag
och den pensionsberättigade

digt beslut

är emellertid
kan därför

inte ett självstäninte begära att en-

dast beräkningsunderlaget

skall omprövas,
om han eller hon inte sambegär att beslutet om den övergångsvisa garantipensionen
skall
kunna överklagas säromprövas. Inte heller skall beräkningsunderlaget
skilt. Av avsnitt 12 framgår att, om ändringar görs beträffande
den in-

tidigt

komstrelaterade

räkningsunderlaget
garantipension,

ålderspensionen

eller av andra belopp som ingår i besom ligger till grund för ett beslut om övergångsvis
skall detta automatiskt
medföra följdändringar
av be-

slutet

om detta påverkas av ändringen.
fastställas.
beräkningsunderlag

7.9

Fastställande

Vårt

förslag:

skall

beräknas

ålderspension

uppbär
ansöker

skall

ett nytt

bosättningstillägg

av

Bosättningstillägg

gången av år 2000
pensionsberättigade

I dessa situationer

om

för den som vid utfall när den

och i annat

ålderspension.

Bosättningstillägg

skall också beräknas

när en pensionsberättigad
som tidigare varit betill övergångsvis garantipension
förlorar denna rätt, om det i

rättigad

hans eller

hennes

beräkningsunderlag

den bosättningsbaserade

folkpensionen

ingår ett belopp motsvarande
och/eller ett belopp motsva-

rande pensionstillskottet.

I samband
kraft

skall

med

garantipension
om övergångsvis
fastställa beräkningsunderlaget
försäkringskassoma
att reglerna

pensionsberättigade

och

fastställas.

För den som vid

därmed

skall

ikraftträdandet

också

i

för den

av detta räkna om den pension
då uppbär samt fastställa den Övergångs-

grundval

som varje pensionsberättigad
visa garantipensionen.
I samband

tillägget

träder

bosättnings-

ännu inte uppbär

Beräkningsunderlaget
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skall

ålderspension

försäkringskassan

för övergångsvis

i stället

fastställa

garantipension

bosättnings-

Även i de situaför ansökan om ålderspension.
tillägget vid tidpunkten
tioner när en pensionsberättigad
som tidigare varit berättigad till övergångsvis garantipension förlorar denna rätt, skall ett bosättningstillägg
beräkär att det i den pensionsberättigades
bosättningsbaserade
motsvarande
den
ingår ett belopp
pensionstillskottet.
motsvarande
och/eller
ett belopp

En förutsättning

fastställas.

ningsunderlag
folkpensionen

när
upphöra att utges i situationer,
övergångstill
varit
berättigad
inte
tidigare
som
en pensionsberättigad
vis garantipension ges den rätten.
i princip bara fastAv vad som ovan sagts skall bosättningstillägget
medföra att
Emellertid
kan vissa omständigheter
ställas vid ett tillfälle.
skall bosättningstillägget

Motsatsvis

bosättningstillägget

måste räknas om. På grund av att storleken

den bosättningsbaserade
ten till prisbasbeloppet,
vid varje förändring
av

såväl

är knufolkpensionen
som pensionstillskottet
kommer bosättningstillägget
att få räknas om
skall bosättningsVidare
nämnda basbelopp.

Det
ändrar civilstånd.
om när en pensionsberättigad
ha
kunnat
från
inte
att
skall också räknas om när en pensionsberättigad
sig till ett oreducerat
kvalificerar
sig 40 års bosättning
tillgodoräkna
grund av punkten 4 i övergångsbestämmelserna
folkpensionsbelopp
Vidare kan
till lagen 1992:1277
om ändring i AFL se avsnitt 7.4.
komma att
i den del det ersätter pensionstillskottet
bosättningstillägget
förändändras, om den tilläggspension
som minskar pensionstillskottet

tillägget

räknas

ras.
Storleken

på bosättningstillägget

är densamma

som den del av den

den bosättningsbaserade

garantipensionen
som ersätter
Som underlag för beräkning
och pensionstillskottet.
av
folkpensionen
ligger också det för den pensionsberättigade fastbosättningstillägget
till att den pensionsbeEnda anledningen
ställda beräkningsunderlaget.
och
folkpensionen
inte ersätts för den bosättningsbaserade
rättigade
övergångsvisa

garantipension är att han eller
pensionstillskottet
genom övergångsvis
hon inte är berättigad till ersättning för det slopade SGA.
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8

Beräkning

den

av

Övergångsvisa

garantipensionen

Inledning

8.1

som ersätter dagens grundskydd
skall beräknas
ett sådant sätt att i princip ingen skall få en lägre
i
nettopension sedan skatten är avdragen jämfört med nettopensionen

Den övergångsvisa

det nuvarande

pensionen

garantipensionen

systemet.

uppnås om den övergångsvisa

Detta

garanti-

helt ersätter:

för den som saknar ATP,
i tilläggspensionen,
den folkpension
som inte tillgodoräknas
i den omfattning
pensionstillskottet
en pensionär har rätt till

folkpensionen

dag och
det särskilda
Vi har prövat

garantipension
därvid

kunnat

ett korrekt

grundavdraget

detta i

SGA

samma principer som den
som bygger
Vi har
som skall gälla för de yngre åldersgruppema.
konstatera att det är omöjligt att genom en sådan modell
i
sätt ersätta den folkpension
som inte tillgodoräknas

olika

modeller

tilläggspensionen.

Den övergångsvisa

-iO-dels beräknade

folkpensionen.

garantipensionen

skulle

helt

erför den pensionär som till följd av låg
sätta denna del av folkpensionen
tilläggspension får den lägsta garanterade pensionen. Många pensionäskulle däremot inte ersättas fullt ut.
rer med något högre inkomster
Vi har även prövat ett alternativ
som skulle innebära att pensionären
dels skulle få övergångsvis garantipension, dels skulle ersättas för den
En sådan modell

kan dock inte utfor-

färre än 30 ATP-år skulle
mas utan att vissa av de pensionärer som har
höjning av pensionen. Vi har därför undersökt andra
en omotiverad
för övergången till ett helt beskattat
sätt att ersätta pensionärerna

grundskydd.
att finna en lämplig metod för detta har en utgångspunkt varit att det gamla och det nya systemet skall vara så lika som
möjligt. En annan utgångspunkt har varit att nettopensionen efter skatt
34 % i stort sett skall vara densamma
vid en kommunalskattesats
I vårt

arbete
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och efter

omläggningen.
Vi har därvid kommit
fram till en
behåller
den pensionsnivå
som innebär att pensionären
som
gäller före omläggningen.
Till denna pensionsnivå
beräknas ett tillägg
som ersätter SGA. Denna lösning fyller alla de krav som ställs för den

lösning

övergångsvisa garantipensionen.
Den har också fördelen att den är enkel att förstå.
Innan ersättningen för slopat SGA beräknas skall det för varje
pensionär tas fram ett beräkningsunderlag.
Beräkningsunderlagets
konstruktion

har beskrivits

närmare i avsnitt
som har betydelse för rätten till

komster

Vi

föreslår

och storleken

där att de inpå SGA skall

ingå i beräkningsunderlaget.

Ersättningen

för SGA beräknas på grundval
av beräkningsunderDet görs genom att beräkningsunderlaget
räknas upp till en ny
högre bruttopension.
Förslag till hur denna uppräkning
skall ske redovisas nedan. Av avsnitt 8.2 och 8.3 framgår att
inte gör någon skill-

laget.

nad mellan

de pensionärer

ålder och de pensionärer
eller

som har oreducerad
som har gjort förtida

ålderspension

vid 65 års

ålderspensionen
uttag
är också densamma för de pen-

skjutit

upp uttaget. Omräkningen
bosättningsvillkoret
som inte uppfyller

sionärer

och vars folkpension
avkortad
förmån.
Av avsnitt 8.4 framgår att upputges som en
räkningen
sker på samma sätt även för de personer
som förutom
ålderspension även har viss yrkesskadelivränta.
Vad som har betydelse
vid omräkningen
är nivån
beräkningsunderlaget.
därför

Den övergångsvisa

kan uppbäras som en hel, halv,
garantipensionen
tre fjärdedels eller en fjärdedels förmån. Vårt förslag i avsnitt 8.5 är att
den övergångsvisa
garantipensionen vid partiellt uttag beräknas med
ledning av den pension som skulle ha utgetts om hel ålderspension
hade lyfts.

Den därigenom

beräknade

övergångsvisa

garantipensionen

betalas

sedan ut med den andel som uttaget avser. Om den pensionsberättigade även har tilläggspension
betalas den övergångsvisa
garanti-

pensionen

ut med samma andel som tilläggspensionen.
För pensionärer
som inte har rätt till övergångsvis garantipension
skall, enligt vårt förslag, den folkpension
i
som inte tillgodoräknas
tilläggspensionen,
dvs. den 40-dels beräknade folkpensionen,
ersättas

Bosättningstillägg
av ett bosättningstillägg.
för pensionstillskottet
för de pensionärer
pension

eller

garantipension.

hög utländsk
I avsnitt

pension

utges också som ersättning
som till följd av hög tjänste-

inte är berättigade

8.6 redovisas

till

övergångsvis

hur bosättningstillägget

skall

be-

räknas.
Den övergångsvisa

räkningen
Emellertid

tipension

garantipensionen
är värdesäkrad
genom att upptill
är knuten
prisbasbeloppet.
av beräkningsunderlaget
kan det belopp som betalas ut i form av övergångsvis
garanändras genom att beräkningsunderlaget
ändras. Beräknings-

Beräkning
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underlaget

av den övergångsvisa

garantipensionen

till den del som motsvarar den 40-dels beräkTilläggspensionen
är inte
och pensionstillskottet.
inkomstutvecklingen
följa
prisutvecklingen
utan kommer att
är värdesäkrat

nade folkpensionen
till

knuten

Av avsnitt 8.7 framgår att följsamgenom följsamhetsindexeringen.
kan
innebär att det utbetalda garantipensionsbeloppet
hetsindexeringen
båda minska och öka mellan åren. Vad gäller de pensionärer som med
garanterar vi att
stöd av dagens regler skulle ha rätt till pensionstillskott
inte påverkas av följsamhetsindexeringen.
pensionsinkomstema
i avsnitt 8.8 de speciella skattebestämmelser
diskuteras
Slutligen

Bedönmingen
till utlandet.
av ålderspension
som gäller vid betalning
förslag till
konkret
bör ändras. Något
därvid är att dessa bestämmelser
betänkande.
en sådan ändring lämnas dock inte i detta

8.2

Uttag
65

Vårt

förslag:

ålderspensionär
basbelopp

för

av

års

oreducerad

vid

ålderspension

ålder

Övergångsvis garantipension

beräknas

inte överstiger

vars beräkningsunderlag
och 2,709
en ensamstående

pensionär som är gift.
Den övergångsvisa

skall

garantipensionen

för

prisbasbelopp

utgör

för

3,0867

den

prisden

mellan

skillnaden

å

upp och å
den
ATP,

efter att det har räknats
ena sidan beräkningsunderlaget
den änkepension från
andra sidan den tilläggspension,
utländska
pension som har ingått
den
och
tjänstepension

i beräk-

ningsunderlaget.
är
ålderspensionär vars beräkningsunderlag
För en ensamstående
höjas till 2,15 prisbasbelopp.
skall underlaget
1,515 prisbasbelopp
Är beräkningsunderlaget
högre än 1,515 prisbasbelopp skall underlaget upp till 1,515 prisbasbelopp höjas till 2,15 prisbasbelopp och
1,515 prisbasbelopp multipliceunderlaget till den del det överstiger
ras med 0,596.
För en gift ålderspensionär

är 1,34 prisvars beräkningsunderlag
Är beräk1,915
prisbasbelopp.
till
basbelopp skall underlaget höjas
beräkningsskall
högre än 1,34 prisbasbelopp
ningsunderlaget
1,915 prisbasbelopp
till
höjas
prisbasbelopp
till
1,34
underlaget
upp
med
1,34 prisbasbelopp multipliceras
och till den del det överstiger
0,58.
inupp endast om det i underlaget
går ett belopp som skall ersätta den folkpension
som skulle ha uti AFL alltjämt
bestämmelserna
ålderspension
i
form
getts
om
av

Beräkningsunderlaget

gällde.

räknas
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övergångsvisa

garantipensionen
beräknas på grundval
av beräkDet görs genom att beräkningsunderlaget
räknas upp
till en ny högre bruttopension
enligt vad som föreslås nedan. Den övergångsvisa garantipensionen
utgör skillnaden
mellan det uppräknade
och den tilläggspension,
underlaget
den änkepension
från ATP,
den

ningsunderlaget.

tjänstepension

och den utländska

pension

som har ingått

i beräknings-

underlaget.
Det vanliga

grundavdraget är större än SGA för de pensionärer vars
pensionsinkomster
är högre än 3,0877 prisbasbelopp för en ensamstående och 2,7067 prisbasbelopp för
en gift ålderspensionär. Samsåledes att gälla för dessa pensionärer
både
ma Skatteregler kommer
före och efter omläggningen.
Detta har
beaktat när
har konstruerat
den övergångsvisa
garantipensionen.
Av beräkningstekniska
skäl kan
samlade

dock

slutpunkten

exakthet

för

motsvara

den

övergångsvisa

de ovannämnda

garantipensionen

skämingspunktema

vanliga grundavdraget.
Därför föreslår
ålderspensionär
att den övergångsvisa

en ensamstående
garantipensionen
endast beinte överstiger 3,0867 prisbas-

räknas för dem vars beräkningsunderlag
För en gift ålderspensionär föreslår

föreligger

om

med

vad gäller

belopp.

garantipension

inte

för SGA och det

att rätt till

beräkningsunderlaget

övergångsvis

inte

överstiger

2,709 prisbasbelopp.
Vidare föreslår
beräknas
att den övergångsvisa garantipensionen
endast för de personer vars beräkningsunderlag
innehåller
svensk pension som motsvarar
folkpensionen
enligt AFL. Detta är ett avsteg från
gällande SGA bestämmelser.
SGA medges nämligen även för personer
som enbart uppbär utländsk pension om denna pension kan anses motoch beskattas i Sverige samt uppgår till lägst
svara svensk folkpension
6 000 kronor
enbart utländsk

pension
Vårt
sion

har dock inte personer med
per år. Enligt vår uppfattning
pension tillräcklig
anknytning till Sverige för att svensk

från grundtryggheten

förslag

inte

skall kunna utges.
vissa
pensionärer med enbart utländsk penatt
för
SGA. Av avsnitt 3.2.3. framgår att
att ersättas

innebär

kommer

denna

grupp kan begränsas till
eller tysk pension. Beskattningen

beskattningsavtalen

de pensionärer

som enbart har norsk
dessa
pensioner
regleras i dubbelav
med de berörda länderna.

I och med att SGA

avskaffas

kommer det särskilda avdrag
högst
enligt
avtalet
avräknas
från
norsk
pension
medges
som
att
helt, förutom
vanligt grundavdrag.
Avtalet
med Tyskland
föreskriver
att beskattning i Sverige av tysk socialförsäkringspension
skall ske på
18
5. Avskaffansamma villkor
som svensk sådan pension artikel
20 000 kr

det av SGA medför att förutsättningarna
för avtalen i fråga något förändras. Eventuella
ändringar av beskattningen i Sverige av norsk och
tysk pension bör ske genom omförhandling
av avtalen

av den övergångsvisa

Beräkning
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Det kan nämnas
i sitt

som
svensk

att full

ersättning

garantipensionen

för SGA utges för de pensionärer
utländsk
pension också har

förutom

beräkningsunderlag

den folkpension
pension motsvarande
som skulle ha utgetts i
form av ålderspension om nuvarande lagstiftning alltjämt gällde.
Den modell för uppräkning
som föreslås
av beräkningsunderlaget
medges vannedan utgår från att pensionären även efter omläggningen

ligt

enligt

grundavdrag

de för

1999 gällande

inkomståret

bestämmel-

ökar med stigan-

serna. Vi har därvid tagit hänsyn till att grundavdraget
2,89 prisbasbelopp,
motsvarande
de inkomster
upp till en årsinkomst
3,04 prisbasbeöverstiger
när inkomsterna
och att avdraget minskar
avseende
kommer uti
detta
ändras
skattebestämmelsema
lopp. Skulle
vad
fallet för den pensionsberättigade att bli ett annat än
som har varit
vår avsikt.

och grundnivåema

Omräkningsfaktorema

nedan

kan dock

lätt justeras
ett sådant sätt att det önskade utfallet uppnås. De grundUtär desamma oavsett skattebestämmelsema.
läggande principerna
%
34
pensionär vid en kommunalskattesats
fallet för en enskild
kommuvid en genomsnittlig
redovisas i figurerna 8.1 och 8.2. Utfallet
31,48 % framgår av figurerna 8.3 och 8.4.
utgått från att den pensionärsberättigade enhar
I utformningen
och att han eller hon inte har underskottsdast har pensionsinkomster

nalskatt

Det har således inte varit möjligt att beakta andra beskattningsfrån en
såsom lön, arvoden eller ersättning
bara s.k. sidoinkomster
och
pension
de pensionärer
För
pensionsförsäkring.
vars
privat
inte överstiger 2,89 prisbasbelopp kan därsidoinkomster
sammantaget

avdrag.

för

det

grundavdraget

vanliga

bli

högre

nedan är baserade på. Lägre än beräknat

pensionärer

vars

pensions-

och

än det som beräkningama
bli för de
kan grundavdraget

sidoinkomster

totalt

överstiger

3,04

blir
för en pensionär med sidoinkomster
dock alltid detsamma som gäller för en person som har lika stora inär detta en
komster enbart i form av pension. Enligt vår uppfattning
skall beomläggningen
efter
önskvärd konsekvens
av att alla inkomster
skattas lika.
föreslår
att för en ensamståMot bakgrund av vad som framförts
1,515
prisbasbelopp
är
beräkningsunderlag
ende ålderspensionär
vars

prisbasbelopp.

Grundavdraget

skall underlaget höjas till 2,15 prisbasbelopp.
Är beräkningsunderlaget
högre än 1,515

prisbasbelopp föreslår vi
höjs till 2,15
att beräkningsunderlaget
upp till 1,515 prisbasbelopp
1,515
överstiger
del
den
till
Beräkningsunderlaget
prisbasbelopp.
som
med 0,596 se även tablå 8.2.
prisbasbelopp skall multipliceras
är 1,34 prisbasFör en gift ålderspensionär
vars beräkningsunderlag
Är be1,915
prisbasbelopp.
till
höjs
underlaget
belopp föreslår
att
högre än 1,34 prisbasbelopp föreslår vi att beräkräkningsunderlaget
1,915 prisbasbeningsunderlaget
upp till 1,34 prisbasbelopp höjs till
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1,34 prisbasbelopp

multip-

med 0,58.

Detta är en översättning
I dag gäller
av dagens SGA-bestämmelser.
att en ensamstående
pensionär
är högre än
vars pensionsinkomster
1,515 respektive
1,34 prisbasbelopp får sitt fulla SGA avtrappad med
65 % de av pensionsinkomster
de nämnda beloppen.
som överstiger
SGA

har beskrivits

mer i detalj i avsnitt

Det uppräknade
sionsinkomster

efter

3.2.3.

består av pensionärens
beräkningsunderlaget
penomläggningen.
Detta framgår även av tablå 8.1

nedan.
Tablå

8.1 Uppräknat

beräkningsunderlag

med fördelning

efter pen-

sionsslag.
Tilläggspension
ATP inkl.
Folkpenänkepensi0ni30sion
delar

Övergångsvis garantipension
Ersättning
för folkpension i
40-delar

Ersättning
för pensionstillskottet

Ersättning för
SGA

Tjänstepension

Utländsk
pension

Den övergångsvisa
erhålls genom att pensionärens
garantipensionen
tilläggspension
enligt LIP dras av från det omräknade
beräkningsunderlaget. Har pensionären tjänstepension, änkepension eller utländsk
pension som har ingått i beräkningsunderlaget
skall även sådan pension
dras av. Det som återstår
Tablå

8.2 Beräkning

är övergångsvis

av övergångsvis

garantipension.

garantipension.

Den övergångsvisa garantipensionen för en ensamstående pensionär
vars
beräkningsunderlag är 1,515 eller större beräknas enligt följande:
P.2,15
bb + 0,596
P
1,515 bb
ÖGARP
- IGP - TJP - UP
Den övergångsvisa garantipensionen för en gift pensionär
vars beräkningsunderlag är 1,34 eller större beräknas enligt följande:
P|1,9l5
bb + 0,58 P -1,34
bb
ÖGARP
P ,- IGP- TJP UP
Bruttopension efter övergången till beskattad grundpension
P Summan av ATP, folkpension, pensionstillskott, änkepension,
tjänstepension och utländsk socialförsäkringspension
IGP
Tilläggspensionen fr.o.m. år 2001
TJ P Tjänstepension
UP
Utländsk pension
Övergångsvis garantipension
OGARP
bb Prisbasbelopp
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8.3 visas

omräkningen

beräkningsunderlag
Det uppräkriade

belopp.

blir

pension

således

resultat

av att
Storleken

från

Det framgår
för

den höjda

beräkningsunderlaget
för

densamma

har följt

SGA:s

dessa

skatten

med lika

och pensionärens

pensionärer.

Detta

stort
bruttoär ett

utformning.

den övergångsvisa

garantipensionen

kan dock

variera

både före
trots att beräkningsunderlagen
stora. Så är t.ex. fallet vad gäller typ1,515 prisbasA och B. Båda dessa har en pension motsvarande

pensionär

och efter
fallen

till

pensionär,

är lika

omräkningen

systemet. I det nya systemet kommer den omför båda. Typfall A sakatt bli 2,15 prisbasbelopp
från B, helt ATP och kommer därför att få hela sin
B har viss
Typfall
garantipension.
av övergångsvis

i det nuvarande

belopp
räknade

pensionen

nar, till
pension

skillnad

ATP.

ersätts

garantipensionen

av den övergångsvisa
att pensionärer med lika

och beräkningen

för fyra typfall.

garantipensionen
stort

av den övergångsvisa

Beräkning

i form

B:s nya pension kommer därför även att innefatta
blir därför
garantipensionen
Den övergångsvisa

pension.

viss tilläggs-

lägre jämfört

med A.
Den övergångsvisa
sätter

dels de 15/30

tilläggspension,
Också

garantipensionen
delar

i folkpension

som beräknas för typfall
som inte tillgodoräknas

B eri B:s

till följd av att SGA slopas.
C och D har samma pension i det nuvarande systeockså den nya pensionen
samma för båda. Fördel-

dels skattehöjningen

typfallen

blir
met. Därför
ningen mellan tilläggspensionen

och den övergångsvisa

garantipensio-

C, till
nen kommer dock att vara en annan för C än för D. Eftersom
skillnad från D, harifulla ATP-år kommer hans eller hennes övergångsvisa

högre jämfört
att bli lägre och tilläggspensionen
C ersätts endast för SGA medan D även får ersättning

garantipension

med D. Typfall

för den folkpension

som inte ingår i tilläggspensionen.
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8.3 Beräkning av den övergångsvisa garantipensionen
om ålderspensionen tas ut som hel förmån från 65 års ålder.
40 bosättnings år. Ensamstående ålderspensionär.
Prisbasbelopp.
Typfall A
Typfall B
Typfall C
Typfall D
15 ATP30 ATP15 ATPår
år
år
0,000
0,555
1,24
a ATP
1,24
b FP och PTS
1,515
0,960
0,96
0,96
0,000
0,000
0,30
c Tjänstepension m.m.2
0,30
Beräkningsunderlag
1,515
1,515
2,50
2,50
b
c
+
+
a
d Omräknat beräknings2,150
2,150
2,74
2,74
underlag
0,000
1,035
e Tilläggspension
2,20
1,72
övergångsvis garantipen2,150
1,115
0,24
0,72
sion
d
- e- c
Nettopension
2000 inkl.
55 146
55 146
70 672
70 672
tjänstepension, krs
Nettopension
2001, inkl.
55 314
55 314
71 243
71 243
tjänstepension, kr
l Inklusive änkepension.
2 Inklusive utländsk pension.
3 Nettoberäkningarna
för år 2000 och 2001 har gjorts med 34 % kommunalskatt och i 1999 års priser.
Efter

övergången

till

övergångsvis

garantipension

kommer

pensionä-

rerna att få grundavdrag
samma villkor som löntagare. Detta innebär
kommer
nettopensionen
i olika
att
att variera mellan pensionärerna
kommuner
vad
gäller personer med den lägsta garanterade penäven
sionen på 2,15 respektive
1,915 prisbasbelopp.
Den lägsta disponibla

pensionsinkomsten
kommuner

och den minsta

höjningen

med hög kommunalskattesats.

får pensionärer

Högst

som bor i
bli den disponibla
in-

komsten

för dem som bor i lågskattekommunema.
Pensionärer
med låg
således i skattehänseende
att behandlas
samma sätt
och pensionärer
som redan gäller för förvärvsaktiva
som har så höga
haruett
inkomster
de
vanligt
grundavdrag.
att
kommer

pension

I figurerna
skatten

8.1

är avdragen

och det nuvarande

och

8.2

mellan

visas

skillnaden

vårt förslag

regelsystemet

till

i pensionsnivåer

övergångsvis

sedan

garantipension

för de ålderspensionärer

som är berät8.1 avser en ensamstående ålderspensionär
bosatt i kommun med en skattesats
34,0 %. Figur
8.2 visar motsvarande
för en gift pensionär. Det framgår att samtliga

tigade till

övergångsvis

garantipension.

Figur

får en mindre höjning av sin nettopension
efter omläggAv figurerna
8.3 och 8.4 framgår utfallet vid en genomsnittlig
kommunalskattesats
31,48 %.

pensionärer
ningen.

Beräkning
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garantipensionen

efter skatt mellan ett system med
och det nuvarande systemet. Kommunalskatt

Figur 8.1 Skillnad i pensionsinkomst
övergångsvis garantipension

34,0 %. Ensamstående pensionär.
100
90
80 70 60 50 4030-

enligtnuvarande
regler
P nalonslnkomstøu
l prisbasbelopp
Fberåkningsunderlag

efter skatt mellan ett system med
och det nuvarande systemet. Kommunalskatt

Figur 8.2 Skillnad i pensionsinkomst
övergångsvis garantipension
34,0 %. Gift pensionär.
100
90B0701
605040m

30
20101
2,7
2.5
1,9
2,1
2,3
regler
nsionslnkomst enligtnuvarande
Fberäknlngsunderlag
i prisbasbelopp

3,3
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Figur 8.3 Skillnad i pensionsinkomst
övergångsvis garantipension

efter skatt mellan ett system med
och det nuvarande systemet. Kommunalskatt

31,48 %. Ensamstående pensionär.
200

140120-- - - - - - - - - - - - - - - - - OOi I i I I I I I I I I l l I l i | l | I I I l | |
GO

1,5

1,7

1,9

2,7
2,1
2,3
2,5
2,9
Pensionsinkomster
enligtnuvarande
regler
Fberäkningsunderlag
i prisbasbelopp

3,1

3,3

Figur 8.4 Skillnad i pensionsinkomst
övergångsvis garantipension

efter skatt mellan ett system med
och det nuvarande systemet. Kommunalskatt

31,48 %. Gift pensionär.
200

1,3

1.5

1,7

1,9
2,1
2,3
2,5
2,7
2,9
Pensionsinkomster
enligtnuvarande
regler
Fberâkningsunderlag
i prisbasbelopp

3,1

3,3

sou
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8.3

förtida

Helt

avkortad
Vårt

förslag:

och

uppskjutet

garantipensionen

uttag

samt

folkpension
bestämmelser

Samma

skall

gälla för uppräkningen

av
gaav den övergångsvisa
alla de ålderspensionärer
vars beräkningsunderoch för beräkningen

beräkningsunderlaget

rantipensionen

av den övergångsvisa

för

inte är lägre än 1,515 prisbasbelopp

för en enålderspensionär.
gift
och 1,34 prisbasbelopp
en
Någon skillnad
görs inte mellan pensionärer med oreducerat
uttag
från 65 års ålder och de pensionärer som har gjort förtida uttag eller
så länge uttaget avser en hel
skjutit upp uttaget av ålderspension

lag före uppräkningen
samstående

förmån.

för

Detta

även de pensionärer

gäller

nas 40 bosättningsår.
Den övergångsvisa

som inte kan tillgodoräk-

för en ålderspensionär
vars
inte
är högre än 0,24 prisbasbeberäkningsunderlag
dras av den
lopp skall beräknas genom att från beräkningsunderlaget
och
den änkepension från ATP, den tjänstepension
tilläggspension,

garantipensionen

före uppräkning

den

utländska

pensionär

pension

med högre

som

ingår

i beräkningsunderlaget.

beräkningsunderlag

skall

För

motsvarande

en
beräk-

har räknats upp.
ning göras efter det att beräkningsunderlaget
för en ålderspensionär
är
Beräkningsunderlaget
vars underlag
högre än 0,24 men lägre än 1,3 prisbasbelopp skall omräknas genom
med 1,513 och därefter minskas
multipliceras
att hela underlaget
Detta skall gälla både för en ensamstående
med 0,112 prisbasbelopp.
och för en gift ålderspensionär.

Beräkningsunderlag
som är mellan 1,3 och 1,507 prisbasbelopp
ensamstående
och mellan 1,3 och 1,34 prisbasbelopp
vad gäller en
skall höjas genom att hela undervad gäller en gift ålderspensionär
laget multipliceras

med 1,427.

ålderspensionär
för en ensamstående
1,507 men inte högre än 1,515 prisbasbelopp

Beräkningsunderlaget
underlag

är lägst

vars
höjs

till 2,15 prisbasbelopp.

Vi har ovan redovisat beräkningen
av den övergångsvisa garantipensioförmån vid 65 års ålder. I
oreducerad
pensionen
när
tas
ut
en
som
nen
också
kan den pensionsberättigade
det nuvarande
pensionssystemet
delar av pensionen och därigenom bli beDet är även fullt möjligt att tidigarelägga
Uttaget kan även då avse hela eller en del av

vänta med att lyfta hela eller
rättigad till ett högre belopp.

pensioneringstidpunkten.
pensionen.
utges

Vid

förtida

med ett reducerat

uttag reduceras pensionen. Pensionen kan också
belopp till följd av att den pensionsberättigade
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kravet
40 bosättningsår som gäller för att folkpensiooch
skall kunna medges ograverade.
pensionstillskottet
nen
garantipensioNedan redovisas beräkningen
av den övergångsvisa
Benen för de pensionärer som väljer att lyfta hela pensionsförmånen.
inte uppfyller

räkningarna

som gör partiella
avsnitt
8.5.
av
skjutas
gällande regler kan pensionsuttaget
för de ålderspensionärer

uttag av sin pen-

sion framgår

Enligt
års ålder.

den pensionsberättigade

och

pensionstillskottet

Folkpensionen,

0,7 % för varje månad

upp fram till 70
ATP ökar då med

skjuts upp från den månad
som pensionsuttaget
år.
65
december
1997 hade 36 227
I
fyller

höjd till följd
ålderspensionen
uttag.
av uppskjutet
264
dessa,
eller
21
män.
personer, var
av
förtida uttag gäller att pensionen reduceras med 0,5 % för varje
som, när pensionen börjar utges, återstår till den månad den
fått

pensionärer
Merparten
Vid
månad
skottet

som ATP
ATP

reduceras
med förtida

de pensionärer
vars

65 år. Såväl folkpensionen

fyller

pensionsberättigade

inte

överstiger

uttag
nivån

och pensionstill-

innebär att alla
helt
saknar
ATP eller
antingen
som
har en lägre
för pensionstillskottet

i samma

Detta

omfattning.

1,34 som gäller
1,515 respektive
än de grundnivåer
vid uttag vid 65 års ålder. En person som är född år 1937 eller tidigare
från den månad han eller hon har fyllt
har kunnat lyfta ålderspensionen
60 år. Som mest kan pensionen således vara reducerad med 30 %. För

ålderspension

ålderspensionär
som saknar ATP är den allmänna
en ensamstående
För en gift är motsvaranpensionen i ett sådant fall 1,06 prisbasbelopp.
de pension 0,938

prisbasbelopp.

år 1997 fanns

I december

som hade
reducerad till följd av förtida uttag.
64 766 respektive 52 989 personer.

det 117 755 ålderspensionärer

i någon omfattning
fler än kvinnorna
något
var
kan också, som närrmts, vara reduceDen allmänna ålderspensionen
Detta gäller om
inte är uppfyllt.
rad till följd av att bosättningsvillkoret
varken kan tillgodoräknas
40 bosättningsår eller 30 ATPpensionären
fått pensionen

Männen

till så stor
och pensionstillskottet
utges folkpensionen
förhållandet
mellan
sådan
oavkortad
pension
andel av
som motsvarar
antalet bosättningsår
och talet 40. Pensionen kan också utges, om det
med samma andel som tilläggspensioskulle vara ett bättre alternativ,
år. I dessa fall

nen, dvs. i 30-delar.

För rätt till

ningsår eller tre ATP-år.
sättningsår är därigenom

ålderspension

En ensamstående

berättigad

till

krävs

minst

tre bosättmed tre bo0,114 prisbasbe-

ålderspensionär

en pension

pension 0,101 prisbasbelopp. Detta är
lopp. För en gift är motsvarande
den minsta pensionen som utbetalas.
utbeI december år 1997 fanns ca 8 300 personer vars folkpension
talades

med färre

hade mindre

än 40/40

delar.

Betydligt

än 30/30 delar i folkpension.

fler,

ca 35 900 personer,
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direktiven

Av

gån gsvis

garantipensionen

till överframgår att den modell
skulle
i
princippropositionen
föreslogs
som
alltför
kraftigt
eller uppskjutna
uttag ge nettoutfall
som
Vi har kunnat konvad som gäller före omläggningen.
till

utredningen

garantipension

t.ex.. vid förtida
skiljer sig från

hänger
att de oönskade konsekvenser
som påpekas i direktiven
i de berörda
samman med att de olika delarna av dagens grundskydd
Vid beräkning
fallen
verkar i delvis olika riktningar.
av SGA är det
statera

endast nivån

som avgör hur stort avdraget skall bli. Således kan förtida uttag innebära att SGA blir större
än vad som skulle ha varit fallet om pensionen hade lyfts från 65 års
ålder. Vidare
gäller att SGA minskar om uttaget skjuts upp. Beräk-

nämligen

ningarna

kompliceras

pensionsinkomstema

har funnit

att de nämnda

för övergångsvis

garantipension

Vi

oavkortad

de krav som ställs för rätt till

som inte uppfyller
pension.
närer

stärkt

har ytterligare

Detta

konstruktion.
av grundavdragets
problemen att finna en lämplig modell
är speciellt stora vad gäller de pensio-

ytterligare

nären även efter övergången

folk-

vår uppfattning

skall behålla

att den enskilda pensiopensionen från det nuvarande

i första hand skall översätta SGA-bestämmelsema
systemet, och att
till en pensionsförmån.
För de pensionärer
som har höjd pension till
således i avsnitt 7 föreslagit att i beräkuttag har
av uppskjutet
skall ingå den höjda pensionen. De pensionärer som
ningsunderlaget
motsvarande
har reducerad
pension till följd av förtida uttag skall

följd

tillgodoräknas

den reducerade

för de pensionärer

vars folkpension

sätt i beräkningsunderlaget
Detta

även gälla

skall

viss andel av oavkortad folkpension.
och avtrappningsbestämmelser
SGA:s grundnivå

pensionen.
utges

med
för

är desamma

dem som gjort förtida uttag eller skjutit upp uttaget som för dem som
tar ut oreducerad ålderspension från 65 års ålder. SGA-bestämmelsema
även för dem vars folkpension
utges
utan begränsning
viss andel av en oavkortad sådan pension. Dock gäller alltid ett
förbehåll
att SGA inte får utges med större belopp än pension i
tjänstepension
ATP, änke-ATP,
folkpension,
pensionstillskott,

gäller

ländsk

Särskilda

socialförsäkringspension.

regler

gäller

med en
allmänt
form

av
och utvid förekomst

av yrkesskadelivränta.
Av den nämnda utforrrmingen

följer att en beräkav skattereglema
ningsmodell
som ersätter SGA för en pensionär som tar ut hel åldersersätter SGA för en pensiopension vid 65 års ålder också automatiskt
och
för en pensionär som inte
med
förtida
eller
uppskjutna
när
uttag
helt

fyller

bosättningskravet.

laget inte är lägre

Detta

1,515 prisbasbelopp

en gift ålderspensionär,
rade 65 årspensionen. Några speciella

prisbasbelopp

gäller

så länge

beräkningsunder-

för en ensamstående
dvs. den lägsta möjliga
modeller

och

1,34

oreduce-

krävs inte i dessa fall.
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bakgrund

Mot

av vad som sagts föreslår vi att den övergångsvisa gaför de pensionärer
som har gjort förtida uttag av hel
eller helt har skjutit upp uttaget och för de pensionärer

rantipensionen

ålderspension

beräknas
vars folkpension
pension skall beräknas
oreducerad

sådan
som en viss andel av en oavkortad
för
dem
samma sätt som gäller
som lyfter
från 65 års ålder. Detta skall gälla så länge ålders-

pension

pensionen

inte är lägre än 1,515 prisbasbelopp

ende och 1,34 prisbasbelopp
därvid

räkningsunderlaget
Vid

vad gäller en ensamståvad gäller en gift ålderspensionär.
Hur beskall räknas upp framgår av avsnitt 8.2.

förtida

uttag eller om folkpensionen
utges med viss andel av en
sådan pension kan dock den pensionsberättigades
pensions-

oavkortad
inkomster,

som redan nämnts, vara lägre än 1,515 respektive 1,34 prisbasbelopp. I dessa fall utges SGA med lika stort belopp som pensionen.
Detta har vi tagit hänsyn till i den omräkning
av beräkningsunderlaget

garantipensionen
av den övergångsvisa
som redodärvid
desamma
för
i
Principema
gäller
förslagen
är
som

och den beräkning
visas nedan.
avsnitt

8.2.

Pensionären

liga

skall

grundavdraget.

redogjort

för i avsnitt

inkomst,

0,24

efter

övergången

Bestämmelserna

delvis

3.2.2. Det framgår

prisbasbelopp

eller

genom det vanhar
grundavdraget

ersättas

vad gäller

låg taxerad
att vid tillräckligt
är det vanliga grundavdraget

lägre,

detsamma

För den pensionär vars pensom den taxerade inkomsten.
sionsinkomster
inte är högre än 0,24 prisbasbelopp
innebär ornläggningen således inte i skattehänseende
någon förändring.
I ett sådant fall
behövs

inte någon ersättning

av SGA. Vårt förslag är såeller lägre inte
prisbasbelopp

för slopandet

att beräkningsunderlag

ledes

0,24

om

skall höjas.

övergångsvisa

Den

pensation
beräknade
sionen

inte bara ge komför SGA utan även ersätta pensionstillskottet
och den 40-dels
Därför
skall den övergångsvisa
folkpensionen.
garantipen-

beräknas

överstiger

garantipensionen

det i beräkningsunderlaget

eller

utländsk

räknade

Detta

beräkningsunderlaget

Har

närens

pension

övergångsvisa
folkpensionen

Det vanliga

dock

inte
vars beräkningsunderlag
från
skall göras genom att
det icke

även för de pensionärer

0,24 prisbasbelopp.

omräknade

skall

dras av pensionärens tilläggspension.
änke-ATP,
och/
tjänstepension

ingått

så skall

även den dras av. Kvar blir då pensiovilken motsvarar den 40-dels begarantipension
och pensionstillskottet.

kommer efter ompå 0,24 prisbasbelopp
för
alla
dem
i det nuvarangälla
pensionsinkomster
att
vars
de pensionssystemet
till
Pensionärer
uppgår
med
ca 1,3 prisbasbelopp.

grundavdraget

läggningen

högre pensionsinkomster
Det krävs

därför

kommer

att omräkning

att få rätt till

sker

ett högre grundavdrag.
ett sätt för de pensionärer
vars

i
i
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l

beräkningsunderlag
är lägre än 1,3 prisbasbelopp
för dem med högre ålderspension.

garantipensionen

och

ett annat sätt

föreslår

Vi

för den åldersatt omräkning
av beräkningsunderlaget
vars underlag är högre än 0,24 men lägre än 1,3 prisbasbelopp skall görs genom att hela underlaget multipliceras
med 1,513 och
därefter minskas med 0,112 prisbasbelopp.
Detta skall gälla både för en

pensionär

ensamstående

och för en gift ålderspensionär
som är mellan 1,3 och 1,507 prisbasbelopp

Beräkningsunderlag

och mellan
en ensamstående
skall
gift
ålderspensionär
en

gäller
gäller

höjas

1,34 prisbasbelopp

genom

vad
vad

att hela underlaget

med 1,427.

multipliceras

Beräkningsunderlaget
hela

1,3 och

underlag

är lägst

för
1,507

en

ensamstående
inte

men

högre

ålderspensionär
än 1,515

vars
prisbasbelopp

höjs till 2,15 prisbasbelopp.
Det enligt
sion,

ovan omräknade underlaget minskas
och utländska
änkepension,
tjänstepension,

gått i underlaget.

Det kvarvarande

visa garantipension.
vid

rantipensionen

I tablå

pensionstillskottet,

SGA.

Denna

I tablå

8.1 har

den

gäller

uppdelning

pension

som har in-

övergångs-

är pensionärens

visat

helt oreducerat

ligen

oreducerad

beloppet

med den tilläggspen-

att den övergångsvisa
gamotsvaras
av tre delar, näm-

uttag
40-dels
beräknade

folkpensionen

och

även för dem som har annat än en hel

ålderspension.
8.4 visas

hur beräkningsunderlaget

och den övergångsvisa

för några av de ensamstående
förslag ovan.

garantipensionen

beräknas

ålderspensio-

närer som berörs avvåra
A och B visar två pensionärer
Typfallen

som har skjutit upp uttaget
för pensionären
att beräkningsunderlaget
A är det samma som den allmänna pensionen i det nuvarande systemet.
I pensionär Bzs beräkningsunderlag
ingår även tjänstepension.

till

67 års ålder.

Det framgår

både för A och för B höjs enligt

Beräkningsunderlaget

den modell

i avsnitt 8.2. Den övergångsvisa garantipensionen
som har redovisats
beräknas genom att det från det uppräknade underlaget dras av tilläggspension och tjänstepension.
Eftersom pensionären A saknar sådan pension kommer hela det omräknade
underlaget att bli dennes övergångsvisa garantipension.
I Bzs beräkningsunderlag

pension

vilka

B har endast

ingår såväl tilläggspension
som tjänstesåledes dras av från det omräknade beräkningsunderlaget.
15 år med intjänad ATP-poäng.
I den nya tilläggspensio-

denna pensionär därför endast ett belopp som motnen tillgodoräknas
halva
i det nuvarande
folkpensionen
systemet. Den övergångssvarar
visa garantipensionen
för
den
andra halvan av folkpenersättning
ger

sionsbeloppet.

Slutligen

ersätts pensionären

B också för SGA.
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garantipensionen

två pensionärer som har gjort
C och D visar exempel
sin ålderspension från 60 års ålder. Den allmänna penuttag
har således reducerats med 30 %. I respektive beräkningsunder-

Typfallen
förtida
sionen

lag ingår

den reducerade

pension.

Den

pensionen.

också

ingår

D har även tjänste-

Pensionären

i beräkningsunderlaget.

Beräkningsunder-

laget både för C och för D är lägre än 1,515 prisbasbelopp.
görs därför enligt vad som föreslagits i detta avsnitt.
Czs underlag

Pensionären
och minskas
komstrelaterad

övergångsvis
skottet

därefter

kommer

garantipension.

således med faktorn

multiplicerats

med 0,112

pension

Omräkning

prisbasbelopp.

Eftersom

hela det omräknade

Den ersätter

C saknar

beloppet

folkpensionen,

1,513
in-

att utgöra

pensionstill-

och SGA.

Beräkningsunderlaget

för D multipliceras

med 1,427. I det nuvaranPensionären

och ATP.
de systemet består Dzs pension av folkpensionen
D har 30 ATP-år och ersätts således endast för SGA.

Typfallen

E och F visar hur den övergångsvisa

garantipensionen

be-

för två pensionärer
som båda har 20 bosättningsår. Folkpensiovad gäller pensionären
och
pensionstillskottet,
utges därför med
nen
för beräkningen
Det framgår att principerna
halva beloppet.
av den
för
de
föregåövergångsvisa garantipensionen
är desamma som gäller
räknas

ende typfallen.
Tablå

8.4 Beräkning

ende ålderspensionär.

av den övergångsvisa
Prisbasbelopp.
Uttag från 67 års ålder
40 bosättningsår
Typfall A Typfall B
15 ATPår

a ATP
b FP och PTS
c Tjänstepension
Beräkningsunderlag
a+ b + c
d Omräknat beräkningsunderlag
e Tilläggspension
övergångsvis garp.

garantipensionen.
Uttag från 60 års ålder
40 bosättningsår
Typfall C Typfall D
30 ATPår

EnsamståUttag från 65 års ålder
20 bosättningsår
Typfall E Typfall F
15 ATPår

0,00
1,77
0,00
1,77

0,65
1,12
0,14
1,91

0,00
1,06
0,00
1,06

0,70
0,67
0,1 1
1,48

0,00
0,76
0,00
0,76

1,80
0,48
0,22
2,50

2,30

2,39

1,49

2,1 l

1,03

2,74

0,00
2,30

1,21
1,04

0,00
1,49

1,37
0,63

0,00
1,03

2,28
0,24

27 573

70 672

27 615

71 243

d - e- c
38 602
54 018
Nettopension år
59 009
61 274
2000, kronor
38 624
54 443
59 441
61 692
Nettopension år
2001, kronor
Inklusive tjänstepension. 34 % kommunalskatt. 1999 års priser.
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I detta avsnitt
skall

av den övergångsvisa

Beräkning

garantipensionen

att den övergångsvisa garantipensionen
sätt för alla dem vars ålderspension i det nu-

föreslagit

har

beräknas

samma
1,34 prisbasbelopp
eller högre.
systemet är 1,515 respektive
således
skall
Samma beräkningsregler
gälla oavsett om ålderspensionäfrån 65 års ålder eller
ren gör uttag
en hel eller avkortad folkpension
års
månaden.
På detta sätt är vårt
före
eller
efter
65
pensionen
tas
ut
om

varande

Följav de i dag gällande skattereglema.
för den pensionsberättigade
endast beror

en direkt översättning
aktligen gäller att nettoutfallet

förslag

på storleken

hans eller

hennes

samlade

pensionsinkomster.

Huru-

eller om pensiouttaget avser hel eller avkortad pensionsförmån
års
månaden
inte
nettoutfallet.
före,
efter
eller
vid
65
påverkar
lyfts
nen
och
Utfallet
för den enskilda pensionären vid olika pensionsinkomster
vida

vid 34 % kommunalskatt

framgår

av figurerna

8.1-8.2,

föregående

av-

snitt.
Vad

gäller

pensionärer

med lägre pensionsinkomster

beräknas
samma sätt
och för den pensionär som är
Även
är lägre än 1,34 prisbasbelopp.
SGA-bestämmelsema.
de
gällande
av

garantipensionen
att den övergångsvisa
för den pensionär som är ensamstående
gift

så länge pensionsinkomsten

är vårt förslag

skall

är en direkt översättning
Vårt förslag innebär således att nettoutfallet
för en enskild pensionär
inte påverkas av civilståndet.
Detta framgår av figur 8.5. I figuren visas
ålderspensionär
dessutom
nettoutfallet
för en ensamstående
vars indetta

komster

är mellan

1,34 prisbasbelopp

avser ålderspensionärer
34,0 %.

som är bosatta

och 1,515 prisbasbelopp.
i kommun

Figuren

med en skattesats

163

164 Beräkning

av den övergångsvisa
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garantipensionen

efter skatt mellan reformerat och nuvaKommunal-

Figur 8.5 Skillnad i pensionsinkomst

rande system för pensionärer med övergångsvis garantipension.
skatt 34,0 %. Ensamstående och gift ålderspensionär.
100

ao -- - - - - - - - - --, - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - --ø-Bâdeensamstående
ochgiftpensionat
ensamstående
pensionär
-I- Endast

60

regler
Pensionsinkomster
enligtnuvarande
Fberäkningsunderlag
I basbelopp

Övergångsvis garantipension

8.4

personer
Förslag:

med

yrkesskadelivränta
för en person som jämte ålderspenskall räknas upp enligt samma regler

Beräkningsunderlaget

sion uppbär

yrkesskadelivränta
för övriga pensionärer.
skall
gälla
som
garantipensionen
Den övergångsvisa
från

det uppräknade

sion, den änkepension

tepension

för

skall

beräknas genom att
dras av den tilläggspenden tjänsden yrkesskadelivränta,

beräkningsunderlaget
från ATP,

och den utländska

pension

som ingår i beräkningsunder-

laget.

varit att
i första hand skall överarbete har en utgångspunkt
SGA-bestämmelsema
till en pensionsförmån.
de
i
dag
gällande
sätta
behåller
den pension som utbeDetta sker om den pensionsberättigade

I vårt

talas i dagens system och om ersättning för SGA beräknas
som påverkar
av denna pension och andra pensionsinkomster

gångspunkten

har

varit

samordningsbestämmelser

densamma

även

i vårt

och beräkningsregler

grundval
SGA.

Ut-

att konstruera
för den övergångsvisa
arbete
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Beräkning

för de ålderspensionärer

garantipensionen

minskas

som tillsammans

pensionärer

med

med ålders-

med hänsyn

till

att pensionen
gäller att SGA beräknas
efter att den har minskats

gäller

yrkesskadelivränta

livräntan.

Vidare

ålderspensionen
av den utbetalda
Därför har vi i avsnitt
med hänsyn till livräntan.

grundval

för pensionärer

räkningsunderlaget

har vi

Vidare

egenverkat

och efterlevandelivränta
i höjande

skall ingå
att i beräkningsunderlaget
kan anses ha påtill den del livräntan
Förutom den samordnade ålderspensio-

föreslagit

serna.

SGA

att i beskall ingå

skall

Samordningen

riktning.

det

skall

yrkesskadelivräntan

och

7.7 föreslagit

med yrkesskadelivränta

efter att den har samordnats med yrkesskadelivräntan.
därvid ske enligt de i dag gällande bestämmel-

ålderspensionen

nen

garantipensionen

uppbär yrkesskadelivränta.

pensionen
För

av den övergångsvisa

i

beräkningsunderlaget,

samma sätt som gäller för övriga ålderspensionärer,
och utländsk socialförsäkringspension.
tjänstepension
skall

Beräkningsunderlaget

ingå änkepension,

sedan räknas upp med hänsyn till SGA.
har det framkommit
att SGA fastställs
inkomster
än vad som gäller för övriga

med livränta

Vad gäller
med ledning

personer
av delvis

ålderspensionär.

andra

och basnivåema

är dock desamma oaveller
Vi föreslår därför

Avtrappningen

har livränta
sett om den pensionsberättigade
har samför pensionärer
att beräkningsunderlaget
vars ålderspension
skall räknas om
ordnats med yrkesskadelivränta
samma sätt som
skall ske framlivränta.
Hur
detta
skall gälla för ålderspensionärer
utan

går av avsnitt 8.2 och 8.3.
garantipensionen
Den övergångsvisa

erhålls genom att från det omyrkesskadedras av den tilläggspension,
har
i underingått
och utländska
pension som

räknade

beräkningsunderlaget

livränta,

tjänstepension

som därvid
av avsnitt
Som nämnts har

laget. Vad

beaktas

respektive

som tjänste-

utländsk

pension

framgår

övergångsvisa

i utfommingen

utgått

garantipensionen

för den
av beräkningsregler
från att pensionären endast har

kan
att den pensionsberättigade
Vi har inte heller kunnat
s.k. sidoinkomster.

Vi har inte beaktat

pensionsinkomster.

ha andra beskattningsbara

till den del livräntan
är beskattta hänsyn till att yrkesskadelivräntan
blir
ningsbar kan innebära att det vanliga grundavdraget
ett annat än
vad som skulle ha gällt för samma pensionär utan livränta. Sådana hän-

synstaganden

skulle

oundvikligen

som vi enligt vad som framgår
Nedan i tablå 8.5 redovisas

gångsvisa

garantipensionen

yrkesskadelivränta.
varande

systemet

I avsnitt
för samma

leda

till

individuella

bedömningar

av våra direktiv skall undvika.
beräkningen
4 exempel
av den över-

med
ålderspensionär
för en ensamstående
i det nuredovisat samordningen
7.7 har

pensionärer

tablå

7.1.

Eftersom

beräk-
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i samtliga

ningsunderlaget

lopp sker uppräkningen
prisbasbelopp

vad gäller

D är underlaget

uppgår

exempel

till

minst

i avsnitt

enligt förslagen

Beräkningsunderlag
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garantipensionen

1,515 prisbasbe-

8.2.

höjs således till 2,15
om 1,515 prisbasbelopp
A och B. Vad gäller typfallen C och
typfallen

basbelopp

i
Beräkningsunderlaget
än 1,515 prisbasbelopp.
således upp genom att underlaget upp till 1,515 prisoch underlaget till den del det
höjs till 2,15 prisbasbelopp

överstiger

1,515 prisbasbelopp

dessa fall

högre

räknas

övergångsvisa

Den

multipliceras

garantipensionen

med 0,596.

beräknas

dras av tilläggspension
och, vad gäller
skadelivränta
i
ingår
beräkningsunderlaget.
som

underlaget

genom att det från
typfall B, den yrkes-

Av tablån

pensionen
ATP

framgår att typfall A och B har 0 kronor i ATP efter att
har samordnats
med yrkesskadelivräntan.
Dessa personers

har således

samordnats

helt

Eftersom

med yrkesskadelivräntan.

dessa personer har beviljad ATP, kommer dock deras 30-de1s beräknade folkpension
i beräkningarna
Den
att beaktas som tilläggspension.
kommer
övergångsvisa garantipensionen
att ersätta det pensionstillsom dessa pensionärer
lagstiftningen.

skott och SGA
nuvarande
Av

tablån

före och efter

framgår

även

omläggningen.

skulle

respektive

ha rätt till med stöd av den
nettoinkomst

pensionärs

I samtliga

exemplen

sionären

bor i en kommun
med en kommunalskattesats
därvid redovisas i 1999 års priser. Det förutsätts
räkningarna
av yrkesskadelivräntan

är en skattepliktig

både

har antagits

att pen34 %. Beatt hälften

förmån.

8.5 a - d Beräkningnav övergångsvis garantipension
samt inkomst
efter avdrag för skatt för personer som jämte ålderspension uppbär
Kommunalskatt
34 %. Prisbasbelopp respektive
yrkesskadelivränta.
Tablå

kronor

i 1999 års priser.

Ensamstående

ålderspensionär.

a Typfall A. A TP före samordning 3 prisbasbelopp.

30 ATP-âr.

Pension och livränta efter samordning i
basbelopp

Den övergångsvisa garantipensionen
i basbelopp

ATP

0,000

Folkpension

0,960
0,555

Omräknat beräkningsunderlag
varav tilläggspension
övergångsvis
garantipension
livränta

Pensionstillskott
Pension totalt
Livränta
Beräkningsunderlag

1,515
0,400

varav yrkesskadelivränta
Pension och livränta,

0,000

netto efter skatt, kronor

67 024

Livränta, totalt

2,15
0,96
1,19
0,00
0,40

1,515
Pension och livränta,
netto efter skatt, kronor

68 004
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av den övergångsvisa

Beräkning

b Typfall B. A TP före samordning

0,2 prisbasbelopp.

garantipensionen

30 ATP-år.

Pension och livränta efter samordning i

Den övergångsvisa garantipensionen

basbelopp

i basbelopp

ATP

0,000

Folkpension

0,960

Pensionstillskott

0,455

Pension totalt

1,415

Livränta

0,400

Beräkningsunderlag

1,515

varav yrkesskadelivränta
Pension och livränta,

0,100

netto efter skatt, kronor

64 642

Omräknat beräkningsunderlag

2,15

varav tilläggspension
övergångsvis

0,96

garantipension

1,09

livränta

0,10

Livränta, totalt

0,40

Pension och livränta,

c Typfall C. ATP före samordning

netto efter skatt, kronor

04 prisbasbelopp.

Pension och livränta efter samordning i

65 282

30 ATP-år.

Den övergångsvisa garantipensionen
i basbelopp

basbelopp
0,74

ATP
Folkpension

0,96

Pension totalt

1,70

Livränta

0,40

Beräkningsunderlag

1,70

varav yrkesskadelivränta
Pension och livränta,

0,00

netto efter skatt, kronor

69 984

Omräknat beräkningsunderlag

2,26

varav tilläggspension
övergångsvis

1,70

garantipension

0,56

livränta

0,00

Livränta, totalt

0,40

Pension och livränta,

d Typfall D. ATP före samordning

netto efter skatt, kronor

2,24 prisbasbelopp.

Pension och livränta efter samordning i

70 997

30 ATP-år.

Den övergångsvisa garantipensionen
i basbelopp

basbelopp
ATP

1,54

Folkpension

0,96

Pension totalt

2,50

Omräknat beräkningsunderlag

2,74

varav tilläggspension
övergångsvis

2,50

garantipension

0,24

Livränta

0,93

livränta

0,00

Beräkningsunderlag

2,50

Livränta, totalt

0,93

varav yrkesskadelivränta
Pension och livränta,

0,00

netto efter skatt, kronor

98 778

Pension och livränta,
netto efter skatt, kronor

99 621
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av den övergångsvisa

8.5

garantipensionen

Beräkning

av

den

garantipensionen
Vårt

Om

förslag:

skall

SOU

övergångsvisa
vid partiella
uttag

ålderspensionen

den övergångsvisa

tas ut som en partiell förmån
beräknas med ledning av
garantipensionen

den pension

som skulle utges om hel ålderspension
delsberäkningen
görs därefter.

hade lyfts.

An-

Uttag av ålderspension före, efter eller fr.0.m. 65 årsmånaden kan göras
eller en fjärdedels
pension. Därvid gäller
av hel, halv, tre fjärdedels
och ökning som vid uttag av hel ålderspensamma regler för minskning
sion. Vid
för

förtida

månad

partiella

månad

varje

uttag skall således uttaget minskas med 0,5 %
pensionen
börjar utges, återstår till den

när

som,
den pensionsberättigade

fyller 65 år. Om pensionen tas ut parårsmånaden
tiellt efter 65
skall den innestående
delen av pensionen
höjas med 0,7 % för varje månad som pensionsuttaget
skjuts upp från
den månad den pensionsberättigade
fyllde 65 år.
För en ensamstående
ålderspensionär med hel ålderspension är högoch för en gift 1,34 prisbasbelopp.
Vidare
sta SGA 1,515 prisbasbelopp
får SGA för alla penmed hel ålderspension
gäller att pensionärer
sionsinkomster,
få högre

medan de personer som tar ut partiell pension
och pensionstillskott.
folkpension
än uppburen

SGA

bestämmelsema

inte kan
SGA-

uttag framgår av andra stycket,
1 och av fjärde stycket av anvisningarna
till
1928:370
KL och 8 § lagen 1947:576

för dem med partiella

av tredje stycket punkt
48 § kommunalskattelagen
om statlig inkomstskatt.
SGA reduceras med

65 % av den del av uppburen pension som
1,515 eller 1,34 prisbasbelopp.
avdragsbeloppen
av
När det gäller personer med partiellt uttag av pension tillämpas denna
så att reduktionen
regel i praktiken
för pensionsinkomster
över 1,515

överstiger

något

respektive

1,34 prisbasbelopp

från

sker från någon av dessa nivåer och inte
och penuppburen folkpension
Det är således först när skillnaden
mellan högsta för alla

den lägre SGA-nivån

sionstillskott.

gällande

för faktiskt

och det för den pensionsberättigade

bortreducerad

som en reell reduktion

beräknade

högsta SGA är

av hans eller hennes grundavdrag

sker.
Av figur

pensionen
förmån.
SGA

utgått

8.6 framgår

SGA för en ensamstående ålderspensionär
om
från
års
ålder antingen som en hel eller som en halv
63
tas ut
Det framgår att för en pensionär med relativt
låg pension är

vid ett halvt uttag mindre än hälften av det avdrag som skulle
om en hel pension hade tagits ut. Vid högre inkomstlägen

ha
är

1999: 17

Beräkning
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av den övergångsvisa

garantipensionen

lägre och i vissa
med halvt uttag endast marginellt
i
stället
tagits
fall högre jämfört
ut som en hel
om pensionen
förmån.
Detta är en effekt av den gällande tillämpningen
av SGAbestämmelserna.
SGA

för pensionärer

med SGA

att sambandet nedan endast gäller de beskrivna
Skulle pensionen lyftas tidigare eller utges med mindre
eller större andel så skulle relationerna
ut. Skulle pensiose annorlunda
så
förmån
skulle beskatti
8.6
fjärdedels
figur
tre
tas
ut
som en
nen
med berelativt
förmånlig
jämfört
ningen i samtliga inkomstlägen
vara
Det bör poängteras

förhållandena.

skattningen

vid helt uttag.
det av figur

8.6 att även de med höga pensionsinuttag medges SGA trots att så inte skulle vara
fallet om pensionen tagits ut som en hel förmån. Även detta är en effekt
av SGA-bestämmelsema.
av den gällande tillämpningen

framgår

Vidare

komster

skulle

vid halvt

Figur 8.6 SGA om samma person gör helt alternativt
pension från 63 års ålder. Kronor i 1999 års priser.

halvt uttag av sin ålders-

60000
so000
-l-SGAvidheltuttag
40000--

SGA vidhalvtuttag

30000-K
2000010000-0
1.4 1,5 1,8 2.0 2.2 2.4 2,6 2.8 3.0 3,2 3.4 3.6 3.8 4,0 4,2 4.4 4,5
vidheltuttagi prisbasbelopp
ochpensionstillskott
ATP.folkpension
det sätt att reducera SGA vid partiellt
uttag av
En
avsedd
lagstiftaren.
varit
i
praktiken
tillämpas
av
som
det
det
för
den
pensionsberättolkning
är
närliggande
är,
att
annan mer
tigade högsta möjliga SGA vid partiellt uttag som skall reduceras med
Detta
1,34 prisbasbelopp.
pensionsinkomster
över 1,515 respektive

Vi

ifrågasätter

om

ålderspension

och andra effekter
som bättre stämmer
ge fördelningspolitiska
i
SGA
övrigt.
överens med konstruktionen
av
Vår uppgift är att ersätta SGA utan att för den skull försämra för

skulle

den pensionsberättigade.

Den fråga som vi har ställt

oss är om utgångs-
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vara att också den i dag gällande tillämpningen
av
skall övernär ålderspensionen
tas ut partiellt

skall

skattebestämmelsema

Vi har således ifrågasatt om
sättas till en övergångsvis garantipension.
det kan anses som rimligt att överkompensationen
skall föras över från
skattesystemet till pensionssystemet och funnit att så inte bör ske.
Vi

föreslår

att den övergångsvisa

därför

för penavsikett sätt som motsvarar
Detta görs om den övergångs-

sionärer med partiellt uttag beräknas
terna med den gällande lagstiftningen.
visa garantipensionen
beräknas
grundval
utges vid helt uttag. Beräkningsunderlaget
vad som föreslås i avsnitt
Omräkningen

garantipensionen

av den pension som skulle
skall därvid fastställas enligt

och beräkav underlaget
den
övergångsvisa
skall
ske
beräkenligt
garantipensionen
av
i avsnitt 8.2, 8.3 och 8.4. Den därigenom
beräknade ganingsreglema
betalas ut som en fjärdedels,
halv eller tre fjärdedels
rantipensionen

ningen

förmån

beroende

uttaget.

för många
om att vårt förslag medför försämringar
de
vid
pensionärer
övergången
lyfter
partiellt.
ålderspensionen
av
som
Vi menar dock att den pensionsberättigade
alltid kan undvika en sänkVi är medvetna

ning av nettoinkomsten

att i stället lyfta hela ålderspensionen.

genom

Beräkningav

8.6

bosättningstillägg

Vårt

skall motsvara den folkpension
förslag:
Bosättningstillägget
den
skulle
haft
pensionsberättigade
rätt till enligt 5-6 kap. AFL
som
till den del den inte utges i form av tilläggspension
enligt 6 kap. 2 §

LIP.

Bosättningstillägget

skall

beräknas

med hänsyn

Bosättningstillägget

till

den

del

det ersätter

till

den

pensionstillskottet

skall utges med det belopp som den pensionsberättigade
rätt till enligt lagen om pensionstillskott.

Bosättningsbaserad

tagen

civilstånd.

pensionsberättigades

skulle

haft

folkpension

Som redovisas

i avsnitt 5 skall den ATP-baserade
fr.o.m.
folkpensionen
ingången av år 2001 utges i form av tilläggspension,
det s.k. folkpensionstillägget.
Den övergångsvisa garantipensionen
skall ersätta den bosättningsbaserade
och SGA.
folkpensionen,
Detta
pensionstillskottet
gäller
under
inte

förutsättning
överstiger

att den pensionsberättigades
för rätt till övergångsvis

gränsen

beräkningsunderlag
garantipension.

Som
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personer som har en så hög inkomstrelatetill övergångsvis
garantiatt de inte är berättigade
pension inte utan särskilda åtgärder att ersättas för den bosättningsbahar eller vid tiden för anserade folkpension,
som de vid omläggningen

redovisas

i avsnitt

5 kommer

rad ålderspension

sökan

skulle haft rätt till. I tabellen 8.1 visas hur
om ålderspension
30 år med tillgodoräknade
inte
kan
tillgodoräknas
som

många personer
ATP-poäng.
Tabell

8.1 Antalet

med fördelning

ålderspensionärer

med tilläggspension

Antalet ATP-år

Antalet
kvinnor

Färre än 30 år
varav ATP om högst 2
basbelopp
ATP högre än 2 basbelopp
30 ATP-årz

Samtliga

i december

1997

efter antalet ATP-år.

med ATP

Antalet

Kvinnor och

män

män totalt

505 010

205 256

710 266

463 947

130 559

594 506

41 063

74 697

115 760

159 736

454 016

613 752

664 746

659 272

1324 018

Källa: Riksförsäkringsverket
I För ålderspensionärer
som är födda före år 1923 krävs för rätt till hel ATP
färre än 30 ATP-år. Här ingår även dessa ålderspensionärer i den mån de inte
har tillgodoräknats det antalet ATP-år som krävs för hel ATP.
2 Inklusive pensionärer födda före år 1923 med hel ATP.

överstiger nämnda
att de personer vars beräkningsunderlag
form
i
för
grundtrygghet
skall
dagens
ersättas
gränser
av folkpensionen
Detta skall ske
till den del den inte utges i form av tilläggspension.

Vi föreslår

utges till dem.
genom att ett bosättningstillägg
för rätt till bosättningstillägg
Som nämnts är en förutsättning
under färre
har tjänat in pensionspoäng
pensionsberättigade
en högre folkpension
Detta visas i följande exempel.

och kan tillgodoräknas

sättningstid.

att den
än 30 år

om denna baseras

bo-

som har varit bosatt i Sverige under 40
år
med
endast
har
25
intjänade pensionspoäng, blir berättigad
men som
eller cirka 80 % av folkpentill 25/30 av det fulla folkpensionstillägget
En pensionsberättigad

sionstillägget
om 0,96
den pensionsberättigade
folkpension

skall

pensionsbeloppet,
tillägg.

Eftersom
för en ensamstående.
med dagens regler har rätt till en oreducerad

prisbasbelopp

dvs. 20 % av folkav folkpensionen,
honom eller henne i form av bosättnings-

resterande del
utges till
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enligt

dagens regler för beräkning av folkpension
och
skall
den
behandlade
folkpensionstillägget
ersättav
nu
ningen påverkas av om den pensionsberättigade
är gift eller ensamstående. Ordningen innebär att ersättningen
måste räknas om för det fall
för beräkning

ändrar civilstånd.

pensionären

Pensionstillskott
också skall ersätta
Vi föreslår att den övergångsvisa
garantipensionen
Detta kommer också att ske om den pensionsdagens pensionstillskott.
dvs. om hans eller
berättigade har rätt till övergångsvis garantipension,
hennes

samlade

pensionsinkomster

inte

3,0867

överstiger

prisbasbe-

för den som är gift.
lopp för en ensamstående eller 2,709 prisbasbelopp
inte rätt till penNormalt
har personer med så höga pensionsinkomster
sionstillskott,
eftersom
minskar
pensionstillskottet
tilläggspensionen
för krona

krona

se avsnitt

3.

Härigenom

i alla situationer

pensionsberättigade
de pensionstillskottet.

Så är emellertid

kan det synas som om den
att ersättas för det slopa-

kommer

inte alltid

fallet.

I två situationer

kan en pensionsberättigad,
vars beräkningsunderlag
med stöd av dagens
övergångsvis garantipension,
ändå vara berättigad till denna pensionsförregler för pensionstillskott

överstiger

rätten

till

mån. Den ena situationen
beräkär när det i den pensionsberättigades
ingår en relativt hög tjänstepension,
ningsunderlag
men ingen eller en
så låg tilläggspension
sionstillskottet.

pension

Eftersom

att denna pension
pensionstillskottet

inte

i denna

har den pensionsberättigade

har minskat

inte

penav tjänsteenligt dagens

situation

regler rätt till pensionstillskott.
Den andra situationen
är när den pensionsberättigade
utländsk

pension.

Pensionstillskottet

pension
av utländsk
minskas av tilläggspension.
Minskningen
ske före det att beräkningsunderlaget
rättsliga

regler

i förordningen

EEG

motsvarande

helt

saknar

rätt

berättigad

rättigade

uppbär

exempel.

till
till

utländsk

sådan pension,

pensionstillskott,
pension

som den
av avsnitt

av EGtillämpning
om
av
och deras
egenföretagare
samordnas

eller

i praktiken

pension som en pensionsbeuppbär. Om
av förordningen

som omfattas eller har omfattats
den pensionsberättigade
har en låg tilläggspension

rättigad
hon

sätt

1408/71

inte med sådan utländsk

praktiken

till

nationella

som framgår
På grund
fastställs.

skall,

nr
när anställda,
systemen för social trygghet
inom gemenskapen
familjemedlemmar
flyttar

pensionstillskottet

har rätt

skall i och för sig enligt

minskas

regler

hela

minskas

om han eller
i
är den pensionsberättigade
om den pensionsbeDetta visas i följande

oavsett
inte.

eller
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För en ensamstående
pensionär, som har en tilläggspension
om 0,25
totalt
0,96
prisbasbelopp
ett folkpensionsbelopp
som
om
som den i dag bosättningsbaserade
avser såväl folkpensionstillägget

prisbasbelopp,

kommer
och en utländsk
pension om 2 prisbasbelopp,
beräkningsunderlag
att överstiga gränsen för rätt till
kommer således
Den pensionsberättigade
garantipension.

folkpensionen

hennes

hans eller

övergångsvis
inte att erhålla

garantipension.
den utländska

av övergångsvis
1408/71 och
Om pensionären omfattas av förordningen
är han eller
pensionen inte minskar pensionstillskottet
i form

för pensionstillskottet

ersättning

berättigad till ett pensionstillhon med stöd av dagens regler emellertid
redovisas
i avsnitt 14 har emellertid
Som
skott om 0,305 prisbasbelopp.
de flesta av de nu aktuella pensionsberättigade
som är födda år 1937
i bilaga 4 D
som har förtecknats
en sådan pensionsförmån
varför i princip all utländsk pension kan minska penförordningen,
sionstillskottet
fullt ut.
För att undvika effekten av att en pensionsberättigad,
som på grund

eller tidigare
till

är så högt att det överstiger
av att hans eller hennes beräkningsunderlag
går miste om det pensionstillgarantipension,
rätten till övergångsvis
skott som han eller hon med stöd av dagens regler härom skulle haft
rätt till,

föreslår

vi att även i dessa situationer

skall

bosättningstillägg

utges till den pensionsberättigade.
skall i dessa situationer
Bosättningstillägget

fastställas till ett belopp
skulle
ha
motsvarande
det pensionstillskott
utgetts med stöd av
som
kan fastställas
dagens regler. Detta innebär bl.a. att bosättningstillägget
i förhållande

antingen

den bosättningstid

till

tigade kan tillgodoräknas enligt

bestämmelserna
ATP-år

med tillgodoräknade

antalet

samma kapitel.
Reglerna om bosättningstillägg
behöva

därmed

likställda

år enligt

att registrering
av såväl penkommer att
bosättningsår
alltjämt
som
medför
Detta
eller
tidigare.
födda
1937
Av de personer som kommer att ha rätt till
medför

för tilläggspension

sionspoäng
ske

emellertid

eller

som den pensionsberäti 5 kap. AFL eller till

för personer
inget merarbete.

bosättningstillägg
sionspoäng

redan

har i princip

göras endast vid ett fåtal

antalet penkan
komma att
detta
av
och då under en begränsad tid. Detta

alla redan fyllt

har fastställts,
tillfällen

64 år, varför

och ändring

efter det att beslut härom överom antalet pensionspoäng
klagats ändras. Även hur många bosättningsår
som den pensionsberättill övervid omläggningen
har fastställts
tigade kan tillgodoräknas
sådana
år
huvudregeln
kan enligt
Inte heller
gångsvis garantipension.

kan bli fallet

fyllt 64 år. Som anefter det år den pensionsberättigade
år 1937 eller tidifödda
avsnitt
dock
för
i
7
gäller
är
personer som
ges
vilka
det
möjligt
vissa
Övergångsbestämmelser
gör
att kunna tillgare
år.
Av samma avsnitt
bosättningsår
godoräkna
även efter fyllda 64

tillgodoräknas
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framgår

föreslår att denna övergångsbestämmelse
skall ha fortsatt
att
varför antalet bosättningsår
giltighet,
alltjämt kommer att behöva registreras. Vid ikraftträdandet
garantipensionen
av den övergångsvisa
kommer

också i huvudsak

8.7

det pensionstillskott

som respektive

pensio-

till att vara fastställt.

när är berättigad

Följsamhetsindexering

Vårt

förslag:

skall

alltid

som ingår i beräkningsunderlaget
vad den pensionsberättigade
skall ha i

Den tilläggspension

uppgå till

folkpensionstillägg

Den övergångsvisa

minst

enligt 2 § 2 LIP.

är värdesäkrad genom att bestämberäkningsunderlaget
av
anges i prisbasbekan det belopp som betalas ut i form av övergångsvis
lopp. Emellertid
ändras genom att beräkningsunderlaget
ändras.
garantipension
melserna

garantipensionen

om uppräkning

Beräkningsunderlaget
40-dels

beräknade

kommer

således

är värdesäkrat

till den del som motsvarar
den
och pensionstillskottet.
Dessa delar

folkpensionen

även i fortsättningen

Tilläggspensionen
prisutvecklingen

utveckling.
att följa prisindexets
kommer däremot inte, som i dagens system, att följa
utan kommer från och med år 2002 att följa inkomst-

Genom denna s.k. följgenom följsamhetsindexeringen.
stabilitet
i
samhetsindexering
pensionssystemet.
skapas
födda senare än år 1937 gäller vid följsamhetsFör pensionärer

utvecklingen

indexeringen
pensionen

minskar lika
att garantipensionen
ökar så länge den inkomstgrundade

som inkomstpensionen inte överoch 1,14 prisbasbelopp

mycket

för en ensamstående
för en gift ålderspensionär.
För en person med högre pension än de
nämnda beloppen innebär en höjning av inkomstpensionen
att garanti-

stiger

1,26 prisbasbelopp

minskar

pensionen
ningen.

med ett belopp som motsvarar 48% av inkomstpenfår således behålla en viss del av ökökning. Pensionären
Om inkomstpensionen
minskar i stället, vilket kan ske vid låg

tillväxt

gäller

sionens

det motsatta. Pensionärema
med de lägsta pensionema
inte alls av nedgången medan pensionärer med lite högre pension får känna av en viss inkomstsänkning.

drabbas

Om följ samhetsindexeringen
inkomsterna

för pensionärer

gällde i dagens ATP-system
med rätt till pensionstillskott

Det
av följsamhetsindexeringen.
mellan ATP och pensionstillskottet
sionärer

skulle

endast

skulle

inte

påverkas alls

ske en omfördelning
De pensom idag är prisindexerat.
som inte har pensionstillskott
men får SGA skulle delvis på-

1999: 17

i
r

av följsamhetsindexeringen
också nettopensionen.

verkas
genom
Vårt

förslag

beräkning

till

en översättning
SGA-bestämmelsema.

huvudsakligen

gällande

garantipensionen

av den övergångsvisa

Beräkning

SOU 1999: 17

genom

att SGA

ändrades

och däri-

är
av den övergångsvisa garantipensionen
de
och
pensionsförmåner
dagens
av
Därmed fungerar vårt förslag i princip

För en
sätt som dagens system och garantipensionssystemet.
pensionär med rätt till övergångsvis garantipension kommer således att
påverkas inte om pensionären med stöd
gälla att pensionsinkomstema
För de pensionäav dagens regler skulle haft rätt till pensionstillskott.
innebär vårt förslag att den överrer som har högre pensionsinkomster
med 40,4 % av tilläggspenminskar/ökar
gångsvisa garantipensionen
samma

sionens

För

ökning/minskning.

en gift

ålderspension

är motsvarande

procentsats 42.
Av avsnitt 7 framgår

att följsamhetsindexeringen
av tilläggspensiouppdateras.
årligen
beräkningsunderlaget
beaktas
att
genom
nen
för en pensionär med så låg ATP att det i hans
Pensionsinkomstema
för pensionstillskott
ingår ersättning
eller hennes beräkningsunderlag
skall,

som

regleras

närrmts,

genom

Detta
av följsamhetsindexeringen.
den
ersätter
beräkningsunderlaget
i
som
i det nuvarande
systemet. Om
pensionstillskott

inte

påverkas

det belopp

pensionsberättigades
minskar
i basbelopp
reala värde tilläggspension
tilläggspensionens
omfattning.
i motsvarande
ökar beloppet för pensionstillskottet

så

Om en person i det nuvarande systemet har mycket liten ATP men
inträffa att denna persons
kan det vid låg tillväxt
ändå många ATP-år
så
mycket att den blir lägre
i det nya systemet minskar
tilläggspension
i tilläggspensiobeloppet för folkpensionstillägget
än det ursprungliga
ATP
den
minskningen
Pensionstillskottet
ersätter
som ingår i
av
nen.
minskmekanism
ersätter
ingen
dock
Det finns
tilläggspensionen.
som
Det skulle

således kunna inträffa

att en
får
följsamhetsindexeringen
av
person
inte skall
Detta anser
en real sänkning av sina pensionsinkomster.
hindrar
spärregel
föreslår
därför
och
en sådan
kunna inträffa
som
en

ningen

av folkpensionstillägget.
med pensionstillskott

till

följd

utveckling.
alli beräkningsunderlaget
således att tilläggspensionen
tid skall uppgå till minst vad den pensionsberättigade skulle haft i folkI tablå 8.6 visas exempel
pensionstillägg
om det hade prisindexerats.
Vi antar att den årliga tillväxhur spärregeln fungerar vid låg tillväxt.
Vi föreslår

ten är 0,6 %. Detta innebär att tilläggspensionen
förutsätter
framställningen
1 %. För att förenkla
mellan åren.

årligen

minskar

oförändrade

med

priser

är underlag för
att hela tilläggspensionen
först
det
är ATP-delen
följsamhetsindexeringen
att
som
men
minskas folkpensionssänks/höjs. Först när ATP är helt bortreducerad
Vi

förutsätter

i exemplet
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delen

Personen i fråga har i det nuvarande systeav tilläggspensionen.
met ATP som uppgår till 0,1 prisbasbelopp.
Eftersom
den är intjänad
under 30
ingår hela folkpensionen i den nya tilläggspensionen.
Den

övergångsvisa

garantipensionen

det pensionstillskott
melserna

alltjämt

således,

ersätter

som skulle
gällde.

ha utgetts

förutom

SGA,

om de nuvarande

endast
bestäm-

kring l % år 4 har tilläggspensiotre år med en årlig tillväxt
med 695 kr. ATP är helt bortreducerad.
Benen i exemplet minskat
loppet som utges som ersättning för pensionstillskottet
har höjs till det
högsta möjliga 20 202 kr. Även folkpensionsdelen
i tilläggspensionen
har minskats.
Därför tillämpas spärregeln. Det framgår att den enskilde
Efter

ha fått

ett tillägg

sin övergångsvisa
garantipension.
Detta tillägg
för
beloppet
pensionstillskottet
ersätter hela den
av
minskning som skett av tilläggspensionen.
I praktiken
kommer
de nämnda justeringama
att ske automatiskt

jämte

till

höjningen

beräkningsunderlagetföre

att

genom

basbelopp

räknas upp till
78
260
kronor.
om

total pension
Tablå

8.6 Följsamhetsindexeringens

pensionär

fastställandet

och därefter

med övergångsvis

Årlig tillväxt

1 %. Kronor

År 1 antas ATP uppgå till

höjs till

2,15 prisbasbelopp,

effekter

garantipension

1,515 prisvilket

ger en

för en ensamstående åldersvid tillämpning
av spärregeln.

i 1999 års priser.
1 prisbasbelopp.

Dessutom antas 30 A TP-år.

Tilläggspension

övergångsvis garantipension

ATP

Folk-

Ersättnings

Ersättning

pension

för pensions-

för SGA

Pension
Tillägg

totalt

tillskott
År

kronor

364

34 944

19 838

23 114

0

78 260

År

kronor

0

34 249

20 202

23 250

559

78 260

0

-695

136

136

559

0

Förändring
mellan åren
I tablån

8.7 visas också effekterna

pensionärer

med övergångsvis

med 2,6 % mellan
ökar

med

åren. Detta

l %. Också

för fyra
av följsamhetsindexeringen
ökar
om inkomstindexet

garantipension,
innebär

här förutsätter

att tilläggspensionen
oförändrade
priser

samtidigt
mellan

de

två åren.

Tilläggspensionen

för pensionären

A följsamhetsindexeras

400 kronor.

garantipension

rar
totala pension

omfattning.

Den del av hans övergångsvisa
pensionstillskottet
minskar
i samma
förändras

inte av följ samhetsindexeringen.

upp med

som motsvaPensionär
A:s

av den övergångsvisa

Beräkning
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minskar

med 300 kronor.

Pensionär

av tilläggspensionen.
Pensionären
C har 20 ATP-år.

800 kronor.

med

Hela

avser ersättning för SGA. Denna
B får således behålla 500 kronor av

garantipensionen

den övergångsvisa

B ökar

pensionären

för

Tilläggspensionen

garantipensionen

ökningen

för den 40-dels
den

har höjts.

ändras.
Även

folkpensionen.

beräknade

inte

garantipensionen

övergångsvisa

sionen

Denna

Endast

i pensionär

Det framgår

påverkas

den del som motsvarar

Dzs övergångsvisa

ersätts således även
att denna del av

pensionär

av att tilläggspeni dag gällande SGA

garantipension

ingår ett folkhöjs pensionä-

Till följd av följsamhetsindexeringen
beräkningsunderlag
över den gräns som skall gälla för att rätt till
rens
för SGA
Ersättningen
skall föreligga.
Övergångsvis garantipension
beräknade
folkpenDen 40-dels
100 kronor är således bortreducerad.

pensionsbelopp.

sionen
stället

påverkas däremot inte beloppsmässigt.
utges som bosättningstillägg.

är att den i

Förändringen

för ensamstående

effekter
8.6 a - d Följsamhetsindexeringens
med Övergångsvis garantipension.
ålderspensionär

Tablå

Kronor

i 1999 års

priser.

a Typfall

40 bosättningsår,
Tilläggspension

20 ATP-år.
Pension

Övergångsvis garantipension
Ersättning för

Ersättning för

Ersättning

folkpension

pensionstillskott

för SGA

totalt

År 1
År 2

34 200

11 600

9 300

23 100

78 200

34 600

11 600

8 900

23 100

78 200

b Typfall

40 bosättningsår,

30 ATP-år.

Tilläggs-

Övergångsvis garantipension

pension

Ersättning för

c Typfall

År 1
År 2

71 300
72 100
40 bosättningsår,

Ersättning

Ersättning för

totalt

för SGA

pensionstillskott

folkpension
År 1
År 2

Pension

0

0

16 600

87 900

0

0

16 300

88 400

20 ATP-år.

Tilläggs-

Övergångsvis garantipension

pension

Ersättning för

Ersättning för

Ersättning

folkpension

pensionstillskott

för SGA

Pension
totalt

59 700

11 600

0

16 600

87 900

60 300

11 600

O

16 400

88 300
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av den övergångsvisa

d Typfall D, 40 bosättningsår,

Övergångsvis garantipension
Ersättning

Ersättning för

Ersättning

för folk-

pensionstill-

för SGA

pension

skott

År2

101500

11600
0

0

100

0

0

Övergångsvis garantipension

8.8

utomlands
bedömning:

sionärema

blir

gångsvisa

garantipensionen

Bosättnings-

Pension

tillägg

totalt

0
11600

112 200
113100

för

bosatta

För att undvika
överkompenserade

bestämmelser

1999: 17

20 AT P-år.

pension

100500

rande

SOU

Tilläggs-

Årl

Vår

garantipensionen

träder

att de i utlandet bosatta folkpeni samband med att den överi kraft

om beskattningen

bör ändringar

av i utlandet

ske i nuvabosatta ålders-

pensionärer.

Den övergångsvisa
räknas

garantipensionen

kommer

att ersätta SGA och beinte överberäkningsunderlag
vars
prisbasbelopp.

för alla de ålderspensionärer

stiger 2,709 respektive
De ålderspensionärer
SGA-bestämmelsema.
som framgår

folkpensionen

ålderspension

3,0867

som är bosatta i utlandet omfattas dock inte av
För dessa gäller särskilda Skatteregler enligt vad

att
av avsnitt -3.2.4. Oftast innebär dessa bestämmelser
och pensionstillskottet
eller motsvarande
ATP i form av
för en
är befriade från skatt upp till 1,515 prisbasbelopp

ensamstående

och 1,34 prisbasbelopp
för en gift ålderspensionär.
Den
del av pensionen som överstiger dessa fribelopp
beskattas med 25 %
källskatt.
genom en i princip definitiv
Således

påverkas

inte nettopensionen
för de i utlandet bosatta penSGA
Införandet
slopas.
att
av
av den övergångsvisa garantipensionen innebär däremot en höjning av pensionsinkomsten
för denna
ålderspensionärer.
För en pensionär med enbart folkpension
grupp av
och pensionstillskott
eller motsvarande
ATP blir höjningen,
sedan
skatten är avdragen, drygt 1400 kr per månad i 1999 års priser.
sionärerna

Den nämnda

höjningen av nettopensionen
gäller även de pensionäfödda
år
1938
eller
är
och
rer som
senare
som inte har någon eller
mycket liten inkomstrelaterad
pension och som således uppbär garantipension.
Följaktligen
kompensation

har

diskuterat

som de i utlandet

olika
bosatta

alternativ

att åtgärda den överskulle erhålla i
pensionärerna

Beräkning

SOU 1999: 17

samband

garantipensionen

av den övergångsvisa

och den övergångsvisa garantipenmed att garantipensionen
införs. Vi har därvid kunnat konstatera
att det inte är lämpligt

sionen
att särbehandla denna grupp inom ramen för ålderspensionssystemet.
bör elimineras
Vår slutsats är att överkompensationen
genom ändalternativ
De
skattebestämmelsema.
i
de
befintliga
som finns
ringar
eller
utomlands
bosatta
för
att ändra
tillgängliga
är att höja skattesatsen
belopp. Ändringar i de senare bestämi bestämmelserna
om skattefria
melserna kan vara att föredra eftersom dessa endast berör folkpensio1,515 respektive
skulle de nämnda fribeloppen
närema. Exempelvis
1,34 prisbasbelopp

kunna

avskaffas

helt.

Därigenom

skulle

höjningen

för de pensionärer vars ATP i det nuefter skatt av pensionsinkomsten
varande systemet inte är högre än det högsta möjliga pensionstillskottet
begränsas till mindre belopp.
garantipensionärer
och för motsvarande

gäller för samtliga de svenska folkpensionärer
den nämnda åtgärden, att avemellertid
som är bosatta i utlandet skulle
för många medföra en sänkning av den disponibla
skaffa fribeloppen,
grund av
pensionsinkomstemDetta gäller alla de pensionärer som
fribeloppen

Eftersom

inte har rätt till övergångsvis garantipension.
höga pensionsinkomster
Även många av de ålderspensionärer
i utlandet som kommer att få
övergångsvis garantipension skulle få sänkt nettoinkomst
om rätten till
vars
slopades för dessa. Detta gäller alla de folkpensionärer
pensionsinkomster är högre än 1,83 prisbasbelopp för en ensamstående
i dessa
och högre än 1,63 prisbasbelopp för en som är gift. sänkningen
princip
i
garantipensionen
övergångsvisa
den
med
fall förklaras
att

fribelopp

skall

SGA.

ersätta

Således

gäller

att den övergångsvisa

garantipensio-

stiger. För de i
minskar om pensionsinkomsten
nen, i likhet med SGA,
är det samma oavutlandet bosatta pensionärerna gäller att fribeloppet
ofta
i dag en högre
har
dessa
dvs.
personer
sett pensionsinkomsten,
skatt än i Sverige bosatta
Såvitt vi har förstått är orsaken

efter

pension
inkomst.

denna utformning
Vidare

skulle

i huvudsak

pensionärer

med lika stor
folkpensionärer
har fått
bestämmelserna
till att

art.
av administrativ
med de allra lägsta pensionema,

ca 0,5

från
prisbasbelopp eller lägre, få en sänkning av pensionsinkomsten
slopaSverige efter att skatten är avdragen om de nämnda fribeloppen
övergångsvisa
den
konstruerat
har
vi,
när
gades. Detta beror
att
i Sverige alltid har rätt till
att pensionärerna
Grundavdraget
ersätter en stor del av SGA
som har de lägsta inkomsterna.
bosatta ålderspensionärerna,
för de i utlandet
som

har beaktat
rantipensionen,
det vanliga grundavdraget.
för de pensionärer
Ett

alternativ

bibehålls
i en mer begränsad omatt ett system med fribelopp
konstruktionen
bättre överens med
fattning,
stämmer
av den överoch kan således vara att föredra. Exempelgångsvisa garantipensionen
innebär
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av den övergångsvisa

vis skulle fribeloppet
skäligt grundavdrag.
Som nämnts
bosatta

gällande

i utlandet.

gäller

kunna

garantipensionen

bestämmas

fribeloppen

SOU 1999: 17

till

en nivå

motsvarande

ett

samtliga

de folkpensionärer
som är
även mer begränsade ändringar i de
att beröra också andra pensionärer
än
garantipension.
Vi har därför inte ansett

Således kommer

skattebestämmelsema

de med rätt till övergångsvis
det som vår uppgift
att utarbeta
menar att frågan ytterst

konkreta

är av skattepolitiskt

förslag
art.

i denna

fråga utan

soU
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Utbetalning

9

av

övergångsvis

garantipension och
bosättningstillägg

garantipension

Uttag av övergångsvis
och bosättningstillägg

9.1

Vårt

kunna

melserna

och bosättningstillägg

Övergångsvis garantipension

förslag:

skall

utges genast
härom.

i samband

Övergångsvis garantipension

med ikraftträdandet

och bosättningstillägg

av bestämskall

betalas

ut endast till den som är bosatt i Sverige. Övergångsvis garantipenkunna betalas ut till
skall i undantagsfall
sion och bosättningstillägg
med
hänsyn till omständet
utomlands,
om
en person som bosatt sig
digheterna är uppenbart oskäligt att inte betala ut pensionen. Utbeeller bosättgarantipension
till utlandet
talning
av övergångsvis
därtill, om
rätt
prövning
någon
ske
kunna
skall
utan
ningstillägg
av
eller
med stöd
AFL
16
§
5
kap.
stöd
med
den pensionsberättigade
av
i
ändring
till lagen 1979:127
om
av övergångsbestämmelsema
i form av ålderspension vid bosättnämnda lag uppbär folkpension

ning

utomlands.

De belopp

som skall

ersätta

den bosättningsbase-

och som skall ingå i den
det
skall därvid baseras

och pensionstillskottet
pensionsberättigades beräkningsunderlag
grundats på.
antal bosättningsår som folkpensionen
eller bosättningstillägg
garantipension
övergångsvis
Uttag
av
rade folkpensionen

skall kunna

göras före 65 års ålder.

Uttaget

skall kunna

avse hel, tre

förmån.
En pensionsberättigad
halv eller en fjärdedels
övergångsvis garanfår
dock
tilläggspension
har
ta
ut
tjänat
som
och
till den del som han
endast
bosättningstillägg
tipension eller
om
för samma tid.
eller hon gör uttag av tilläggspension

fjärdedels,

är att tillförsäkra äldre personer bosatta i Sverige en viss grundpension, under förtill
har haft en rimlig anknytning
utsättning
att de före pensioneringen

Det

grundläggande

syftet

med garantipensionssystemen
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Sverige.

av övergångsvis

Detta

rantipension.
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såväl för garantipension

gäller
I avsnitt

garantipension

garantipension...

6 föreslår

som för övergångsvis
gaatt för rätt till övergångsvis
skall krävas att den pensions-

vi också

eller

bosättningstillägg
till Sverige. Dagens grundtrygghet
anknytning
i
form av folkpension
och pensionstillskott
betalas enligt huvudregeln ut
endast till den som är bosatt i Sverige. Även rätten till SGA gäller
endast för pensionärer som är bosatta i Sverige. En person
som har börjat
uppbära folkpension
enligt AFL kan få folkpensionen
utbetald till utberättigade

har viss

landet,

om det skulle
16 § AFL.

framstå

som oskäligt

att dra

pensionen

5

kap.

I lagen om garantipension
föreskrivs
skall
att också garantipension
utges endast till personer bosatta i Sverige. I denna lag stadgas vidare
i särskilt ömmande fall kan ske till
att utbetalning
av garantipension
Vi föreslår att dessa
personer som är bosatta utanför EU/EES-ornrådet.
bestämmelser
även skall gälla för utbetalning
övergångsvis
garantiav

pension

och

bosättningstillägg.

En pensionsberättigad

som vid övermed stöd av reglerna i 5 kap.
16 § AFL, uppbär folkpension
bör utan ny
trots bosättning utomlands
prövning fortsättningsvis
få utbetalningen
sin
övergångsvisa
av
garan-

gången till

övergångsvis

tipensionen

eller sitt bosättningstillägg

Enligt

garantipension

övergångsbestämmelsema

gjord till utlandet.
till

lagen 1979:127
om ändring i
lagen om allmän försäkring har en svensk medborgare,
som är född år
1929 eller tidigare eller som är född senare men som den 1 juli 1979
uppbar folkpension
i form av ålders-, förtids- eller efterlevandepension,
under

vissa förutsättningar
rätt att vid bosättning utomlands uppbära en
dvs. med
folkpension,
samma belopp som skulle ha utgetts
vid bosättning i Sverige. En förutsättning
härför är att den pensionsberättigade varit mantalsskriven
i Sverige det år då han eller hon fyllde
oavkortad

62 år och de fem åren närmast dessförinnan;
den s.k. 57-62-årsregeln.
Denna övergångsregel gäller alltjämt
med
vissa justeringar
innemen
bärande att regeln inte gäller barnpension
och hustrutillägg
efter ut-

gången

av år 1992. Vidare gäller att bestämmelsen
numera endast är
tillämplig
för de personer som också vid utgången av år 1992 alltjämt
uppbar folkpension.
Personer som med stöd av denna bestämmelse
uppbär ålderspension
utomlands
är vid omläggningen
minst 72 år

gamla,

och någon nybeviljad

gångsbestämmelse

kommer

ålderspension
inte att bli aktuell.

med stöd av denna
För de pensionärer

över-

som
med stöd av nämnda övergångsbestämmelse
får sin folkpension
utbetald till utlandet föreslår
i dess lydelse före
att nämnda bestämmelse
den l januari 2001 fortfarande
skall tillämpas vid bedörrmingen av den

pensionsberättigades
ningstillägg

rätt till

vid bosättning

övergångsvis

utomlands.

garantipension

eller

bosätt-

av övergångsvis

Utbetalning
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garantipension...

EEG
nr
som följer av förordningen
av den exporträtt
anställda,
trygghet
social
för
när
1408/71 om tillämpning
systemen
av
inom gemenflyttar
deras familjemedlemmar
eller
egenföretagare
den överemellertid
kommer
konventionsförpliktelser
skapen och av
På grund

garantipensionen

gångsvisa

att i stor utsträckning
se avsnitt 14.

sionen

betalas

ut även till

garantipen-

liksom

och bosättningstillägget

personer

bosatta

utan-

för Sverige

tillgodoräknade
som baseras
av dagens folkpension
och
ATP-år kommer fr.o.m år 2001 att utges i form av tilläggspension,
denna pension skall utbetalas till en pensionsberättigad
som är bosatt
del

Den

oavsett medborgarskap.
LIP kan inkomstgrundad

utomlands

Enligt

ålderspension

tas ut fr.o.m.

den

fyller 61 år. För garantipension gäller
den pensionsberättigade
65 års ålder.
får
först
fr.o.m.
pension
denna
tas ut
att
har kunnat begära uttag av
tidigare
eller
1937
Personer födda
från och med den månad de fyller 60 år. Samtliga penfolkpension
månad

som omfattas av den övergångsvisa garantipensionen
vid
är
ett ikraftträdande år 2001 minst 63 år gamla. Vi föreslår att överskall kunna
bosättningstillägg
eller
utges
garantipension
gångsvis
utbetalning
dvs.
vårt
förslag,
genast i samband med ikraftträdandet
av

sionsberättigade

skall kunna

ske före 65 årsmånaden.
får garantipension

ålderspensionssystemet

I det reformerade

endast

Gatas ut samtidigt.
tas ut om den inkomstgrundade
då,
i
liksom
ålderspension kommer
och inkomstgrundad
rantipensionen
dag, att kunna tas ut som hel eller partiell - dvs. tre fjärdedels, halv
pension. Om partiellt uttag görs från den inkomsteller en fjärdedels
skall garantipensionen betalas ut med samma
grundade ålderspensionen
andel. Vi föreslår att samma regler skall gälla för uttag av övergångsvis

ålderspensionen

garantipension.
föreslår
som gäller för garantipension
tilläggspension
någon
in
inte
har
tjänat
emellertid
att även den som
skall ha rätt att göra partiellt uttag av övergångsvis garantipension eller
finns det pensionsberättigade
Vid omläggningen
bosättningstillägg.
från

skillnad

Till

vad

att den möjlighet
även skall
som finns i dag att begära partiellt uttag av folkpensionen
och bosättningstillägg,
finnas vid uttag av övergångsvis garantipension
eller
in
tilläggspension
har
tjänat
den
pensionsberättigade
oavsett om
som

redan

inte.

Partiellt

tillägg

skall

berättigade
de nuvarande

uttag
kunna

fyller

ålderspension.

av övergångsvis
ske såväl före

65 år. Som framgår

skattemässiga

kompenseras

att
pension.

partiell

uppbär

fullt

ut

fördelarna
vid

Vi

anser

garantipension
som

efter

det

eller

bosättnings-

att den

av avsnitt 8.5 kommer
med förtida partiella

beräkningen

av övergångsvis

pensionsemellertid
uttag inte
garanti-
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av övergångsvis

I såväl

dagens

sionssystemet

enligt

gäller
fr.o.m.

premiepension

ske

för utbetalning

den 1 januari

och

av tilläggspension
1999 och avseende

tilläggspension

enligt

2001. Någon begränsning

för ökning

9.2

om

Ansökan
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ålderspensom i det reformerade
återkallelse
folkpension
och inav
endast en gång per sexmånaders-

delvis

ålderspension

Detta
AFL

pensionssystem

kan hel eller

komstgrundad
period.

garantipension...

LIP

fr.o.m.

den

av ålderspensionsuttag

och

utbetalning
övergångsvis garantipension
bosättningstillägg

Vårt

och folkpension

inkomstpension,
l januari
finns

inte.

av

och

förslag:

Den som vid utgången av år 2000 uppbär ålderspenutan ansökan om uttag av övergångsvis
garantipension
få utbetalning
bosättningstillägg
dessa
förmåner
gjord. Den
av

sion

skall

eller

pensionsberättigade

skall

att till försäkringskassan
vara skyldig
behövs
för
tillämpning
som
av lagen om garantipension. Om den pensionsberättigade
inte lämnar sådana uppgifter,
och det finns sannolika
skäl för att han eller hon har rätt till överlämna

de uppgifter

gångsvis

garantipension

skall
övergångsvis
garantipension
ändå
med
belopp
ut
ett
besom bestämts i ett provisoriskt
slut
grundval
kända uppgifterna.
av de för försäkringskassan
Motsvarande
skall gälla för utbetalning
Om
av bosättningstillägg.
försäkringskassanhar
betalat ut övergångsvis
garantipension
eller
bosättningstillägg
med stöd av ett provisoriskt
beslut, skall försäkkunna

betalas

ringskassan

utreda vilka pensionsinkomster
som den pensionsbefår och som skall ingå i beräkningsunderlaget.
Den pensionsberättigade
skall lämna uppgifter
heder och samvete.

rättigade

Övergångsvis garantipension
vid

omläggningen

ansökan.
ansökan

Utbetalning

eller bosättningstillägg
till den som
ålderspension, skall betalas ut efter
skall ske tidigast fr.o.m. månaden efter det att

inte uppbär

kommit

in till den allmänna
försäkringskassan,
dock tidii
januari
2001.
gast
Om ansökan om ålderspension inte gjorts senast tre månader före
den månad då en pensionsberättigad
fyller 70 år, skall försäkringskassan utreda om den pensionsberättigade
vill senarelägga sitt pensionsuttag ytterligare.
Försäkringskassans utredningsskyldighet
beträffande
den som till
någon del uppbär förtidspension
eller särskild efterlevandepension
skall

inträda

redan

om ansökan

om ålderspension

inte

kommit

in

av övergångsvis

Utbetalning
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garantipension...

fyller 65 år. I dessa
senast den månad då den pensionsberättigade
fall skall ålderspension
kunna beviljas även för tid före det att andock inte för längre tid tillbaka
till försäkringskassan,
sökan kom
före ansökningsmånaden.

än tre månader

Övergångsvis garantipension
sionsberättigade

enligt

skall

och bosättningstillägg

t.o.m. den månad då den pentill övergångsvis garantipension

ut månadsvis
avlider eller rätten

betalas

huvudregeln

annars upphör. För det fall den pensionsberättigade flyttar utomlands och inte har rätt att få pensionen utbetald
eller bosättningsgarantipensionen
där, skall den övergångsvisa

bosättningstillägg

eller

tillägget

betalas

skall enligt

och

ut till

ske endast till den pensionsberättigade.

huvudregeln

Övergångsvis garantipension
den

oavsett
andra perioder

eller

skall

bosättningstillägg

samtycke,

pensionsberättigades

Detta
än månadsvis.
boende.
som till utomlands

Sverige

Utbetalning

utflyttningsmånaden.

med

skall

kunna

betalas

även,
ut för

gälla såväl utbetalningar

i

garantipensiopersoner som omfattas av den övergångsvisa
denna bakredan
Mot
ålderspension.
vid
omläggningen
uppbär
nen
reglerna
grund förslår vi att den som vid ikraftträdandet
om överav
och bosättningstillägg
redan uppbär åldersgångsvis garantipension
De flesta

inte

pension

ansöka

behöva

skall

garanti-

inte att den övergångsvisa garantipensionen
kan betalas ut till den pensionsberättigade

emellertid

innebär

Detta

eller bosättningstillägget

alltid

Som framgår av avsnitt 7 beräknas den överinklusive
grundval
av den folkpension

utan att denne själv är aktiv.
gångsvisa garantipensionen

tilläggspensionen,

pensionstillskottet,
sionen,

av övergångsvis

om uttag

eller bosättningstillägg.

pension

tjänstepensionen,

den övergångsvis

utgivna

änkepen-

samt viss utländsk pension
Dessa uppomläggningen.

yrkesskadelivräntan

vid
som utges till den pensionsberättigade
normalt kännedom
gifter har försäkringskassan
emellertid

uppgifter

förekomsten

om
som den pensionsberättigade
kunna fastställa storleken
den pensionsberättigades

pension
skall

om. I vissa fall saknas
storleken
av den tjänsteFör
försäkringskassan
uppbär.
att
eller

visa garantipension
således uppgifter
tisk utbetalning
Vi föreslår

och i förekommande

fall

från den pensionsberättigade,

övergångs-

bosättningstillägget
varför

krävs

någon helt automa-

inte kan ske.

i samband med omläggatt den pensionsberättigade
till
lämna sådana uppförsäkringskassan
skyldig
att
vara
bestämmelserna
gifter som är av betydelse för tillämpningen
av
om överMotsvarande
gångsvis garantipension
och bosättningstillägg.
uppgifts-

ningen

skall

därför
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finns

skyldighet

redan i dagens system och regleras
heder och samvete.
Uppgifterna skall lämnas
Även
den
inte kommer
pensionsberättigade
om

i 20 kap. 8 § AFL.

med sådana uppbehöver
bör
försäkringskassan
övergångsvis
garantipension
som
eller bosättningstillägg
ändå kunna utges. Dessa personer har redan fått
sin ålderspension beviljad och denna bör inte innehållas. Vi föreslår att
försäkringskassan i dessa situationer skall kunna fatta ett provisoriskt be-

gifter

slut om rätten till och storleken av den övergångsvisa
eller av bosättningstillägget
de för kassan tillgängliga
I avsnitt

garantipensionen
uppgifterna.

12 föreslår

också att försäkringskassan,
liksom i dag, skall
ha möjlighet
begära
den
uppgifter
pensionsberättigades
att
om
pensionsinkomster
från statliga- och kommunala
och från
myndigheter
andra,

och tjänstepensionsutbet.ex. pensionärens tidigare arbetsgivare
talanden. Med hjälp av dessa uppgifter och de uppgifter RFV kan erhålla
från RSV genom ett samarbete dem emellan,
kan försäkringskassan
också

söka

mycket

pensionsinkomster

av den information
om den pensionsberättigades
som behövs för att fastställa övergångsvis garantipen-

sion eller bosättningstillägg.
I princip

innebär

vårt förslag

om möjlighet till provisoriska beslut vid
omläggningen
efter att föratt den pensionsberättigade,
av grundskyddet
skatt, kommer att
säkringskassan innehållit
utbetalt till sig
preliminär
ett belopp som ungefärligen
motsvarar den nettopension
som han eller
hon uppbar vid utgången av år 2000.
Så snart de uppgifter
in till försäkringskassan
som behövs kommit
skall ett slutligt

sättningstillägget

beslut om den övergångsvisa garantipensionen
eller bofastställas för den pensionsberättigade.
l vissa fall kan

de uppgifter

som försäkringskassan har baserat sitt provisoriska beslut
eller helt ha saknats. Detta innebär att den övergångsvisa
eller bosättningstillägget
garantipensionen
som betalats ut med stöd av
vara inaktuella

det provisoriskt

fattade

beslutet

dessa fall kan, som framgår
underlåten uppgiftsskyldighet
betald

pension.

betalning

ningstillägg.
räknade

bli återbetalningsskyldig

Han eller hon kan också bli berättigad

av för lite utbetald
Senast i samband

pension

kan ha varit såväl för hög som för låg. I
grund av

nedan, den pensionsberättigade

bör

övergångsvis

för för mycket
till

garantipension

ut-

retroaktiv
eller

utbosätt-

med utbetalning

försäkringskassan

beav denna provisoriskt
därför meddela den pensions-

berättigade

i detta avom hans eller hennes rättigheter och skyldigheter
seende. Försäkringskassan
bör även meddela den pensionsberättigade
vilka pensionsinkomster
beslutet fattats. Fördelen
som det provisoriska
med möjligheten

beslut, är att försäkringsatt kunna fatta provisoriska
måste söka uppgifter för att kunna fatta ett slutligt beslut
övergångsvisa garantipension
eller bosättom den pensionsberättigades

kassan

aktivt

Utbetalning
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ningstillägg.

Bestämmelser

utred-

ålderspension

till lag om ändring i lagen om garantipension.
i AFL skall den som önskar pension ansöka om detta
Om en pensionsberättigad
försäkringskassa.
som är född

vårt förslag

reglerna

hos allmän

skall denna utges fr.o.m. den
fyller 65 år eller vid förtida

om ålderspension
den pensionsberättigade

före år 1938 har ansökt
månad

i

att försäkringskassan

när en person vid övergången till ett nytt grundskydd
till
har tagits
i övergångsbestämmelsema

ningsskyldighet
redan uppbär

föreslår

nedan

187
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skall ha en viss utredningsskyldighet.
beslut och försäkringskassans
om provisoriska

dessa situationer

Enligt

redovisas

Som

av övergångsvis

varunder

fyller 60 år,
uttag tidigast den månad varunder den pensionsberättigade
att få pension
om inget annat anges i ansökan. Den tidigare möjligheten
för tid före pensionsansökan
är borttagen sedan den 1 januari 1999.
För personer födda år 1937 eller tidigare kan försäkringskassan
utan
efter avisering härom besluta om
ansökan från den pensionsberättigade
hel ålderspension fr.o.m. den månad han eller hon fyller 65 år. En förutminst
har tillgodoräknats
härför är att den pensionsberättigade
inte
30 år med pensionspoäng för ATP, och att den pensionsberättigade
skall även utges om den pensionsbebegär annat. Oavkortad folkpension

sättning

i Sverige

bosättningstid

tillgodoräknats

rättigade

tillgång

inte alltid

har försäkringskassan

Emellertid

under

minst

40

år.

till de uppgifter

som
har uppfyllt detta
behövs för att kunna bedöma om en pensionsberättigad
varför ansökan för utbetalning krävs i dessa situationer.
bosättningskrav,
Såväl
utbetalas

och hel särskild

Hel förtidspension
40 års bosättning

avlöses

Denna utbetalningsfegel
heller
kan

tillägget
Detta

gäller

förtidsskall

enligt

den

kommer

att

i AFL

då hon

utan ansökan från den
65 år.
eller han fyller

till lagen om garantipension.
eller bosättnings-

har inte överförts

övergångsvisa

grundad

garantipensionen

från den pensionsberättigade.
utan uppgifter
då den pensionsberättigade
i de situationer
uppbär

fastställas
även

eller efterlevandepension.
den

ersätta

efterlevandepension

reglerna

av ålderspension

pensionsberättigade
Inte

som garantipension

ålderspension

inkomstgrundad

först efter ansökan.

Detta beror bl.a.

bosättningsbaserade

att de belopp som
och pensionstill-

folkpensionen

skottet och som skall ingå i den pensionsberättigades
beräkningsunderlag
kan
är relaterade till hur många bosättningsår den pensionsberättigade

tillgodoräknas.

Vidare

pensionsinkomster,
pensionsberättigade
tipension
föreslår

har

försäkringskassan
pension

uppgift

och tjänstepension,

om

vilka

som den

Utbetalning
av övergångsvis garantill dem som vid omläggningen inte uppsåledes uppgifter från den pensionsberättigade.
rätt

till.

och bosättningstillägg

bär ålderspension
Vi

behöver

såsom utländsk

därför

kräver

att även övergångsvis

garantipension

och i förekom-
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mande fall bosättningstillägg
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i dessa situationer
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skall utges först efter an-

sökan.
Ansökan

och bosättningstillägg
garantipension
om övergångsvis
sätt som följer av lagen om garantipension
göras hos den fördär den pensionsberättigade
säkringskassa
Ansökningsär inskriven.
skall

handlingarna
sion

när den pensionsberättigade

bör

vara
förekommande

minskning
kommer

för

gemensamma
fall bosättningstillägg

av övergångsvis
som tidigare anförts

också har rätt till

övergångsvis
-

och tilläggspension.

garantipension

tilläggspen-

garantipension
eller

-

om den försäkrade

i

Ökning och

bosättningstillägg

normalt att ansluta till motsvarande
tilläggspension.
Samma
regler
av
om ansökan och anmälan som
vid ökning och minskning
bör därför gälla för
av tilläggspension
gångsvis garantipension
och bosättningstillägg.
För såväl inkomstgrundad
ålderspension som för garantipension
att som huvudregel

och

uttag
gäller
över-

gäller
pension betalas ut senast fr.o.m. 70 års ålder,
då är inskriven
hos försäkringskassa
och inte begär
av pension skall emellertid
som nyss nänmts alltid
skall

annat. Utbetalning
grundas
en ansökan

från den pensionsberättigade.
Någon form av reför att förhindra
den
pensionsberättigade
på
att
grund av bristande kunskap eller av annan orsak går miste om sina pensionsrättigheter.
I de fall en pensionsberättigad
hos
som är inskriven

gel måste dock

finnas

försäkringskassan

tre månader före den månad då han eller hon fyller
70 år inte har ansökt om uttag av inkomstgrundad
pension eller garantipension, skall försäkringskassan
alltid utreda om den pensionsberättigade vill senarelägga sitt pensionsuttag ytterligare
eller inte. Vi föreslår att samma

regler

skall gälla

bosättningstillägg.
Omfattningen
skyldighet redovisas i proposition
Också

i situationer

för övergångsvis

garantipension

och

utredningsav försäkringskassans
1997/982151 avsnitt 25.1.

när den pensionsberättigade

vid

omläggningen

underlåtit

bör försäkringskassan
med
att göra sin uppgiftsskyldighet,
stöd av närrmda utredningsskyldighet
närmare undersöka orsaken härtill och närmare
utreda vilka pensionsinkomster
den pensionsberät-

tigade

uppbär.

kan försäkringskassan
få uppgifter
för att
den
årliga
övergångsvisa
garantipensionen.
om
Den pensionsberättigade
kan få den pension som han eller hon rätteligen skall ha och riskerar härigenom
inte en i vissa fall betungande

fatta

ett slutligt

Härigenom
beslut

återbetalningsskyldighet.
När den pensionsberättigade
till någon del uppbär förtidseller
efterlevandepension
för
gäller
garantipension
en särregel såvitt avser
försäkringskassans
i fråga om den pensionsberätutredningsskyldighet
tigade vill senarelägga sitt pensionsuttag eller inte. Förtidspension
och

efterlevandepension
månad

utges längst
då den pensionsberättigade

t.o.m.
fyller

den månad

som föregår den
65 år och avlöses då normalt

Utbetalning
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skall
Med hänsyn härtill
av ålderspension.
för den som uppbär förtidsningsskyldighet

försäkringskassans
eller

189
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av övergångsvis

utred-

efterlevandepension

redan om ansökan om ålderspension inte har kommit
den månad då den pensionsberättigade
fyller 65 år. Eftersom

inträda

senast
ålders-

inte utges för tid före det att ansökan komkan det komma att innebära att den penmit in till försäkringskassan,
inte erhåller någon pension alls under ett antal månasionsberättigade

pension

enligt

huvudregeln

i lagen om garantipension
ytterligare en
i dessa fall skall kunna beviljas
att garantipension
dock
det att ansökan kom in till försäkringskassan,

der. För att undvika
särregel innebärande
för tid före

även
inte

för

detta finns

än tre månader före ansökningsmånaden.
från huvudregeln
att pension betalas ut
den månad då ansökan kom in. Vi

tillbaka

tid

längre

Detta utgör således ett undantag
månaden
efter
fr.o.m.
tidigast
föreslår

att motsvarande

övergångsvis
Enligt

nuvarande

skall

undantag

garantipension
regler

även för utbetalning

gälla

och av bosättningstillägg.
får försäkringskassan
betala

ut folkpension
om ett statligt

en direkt ansökan från den pensionsberättigade,
kommunalt
begär det efter
personalpensionsorgan

utan
eller

från

personalorganet
praktiken

den

Sådan

pensionsberättigade.

ansökan

ansökan

endast vid uttag av förtida ålderspension
Utbetalning
av allmän pension och statlig

till

sker

i

eller efter-

i princip

levandepension.

av

eller

kom-

då genom samma utbetalningstransaktion.
det
reformerade
gällde detta
pensionssystemet
Före ikraftträdandet
av
inte
regel har emellertid
även för tilläggspension. Någon motsvarande
förts in i LIP. Eftersom man strävat efter att så långt som möjligt åstadmunal

avtalspension

sker

för uttag av pension får inte heller garantipenfrån den
direkt
ansökan till försäkringskassan
ut utan en
pensionsberättigade
personligen.
komma

enhetliga

regler

sion betalas
Eftersom

rantipensionen
en till

AFL

övergångsvis
tillägg.
Dessa

av dem som omfattas av den övergångsvisa
redan ansökt om ålderspension kan det synas rimligt

de flesta

motsvarande

garantipension

Bestämmelsen

eventuella

begränsad

garantipension
ansökan

skall

och
bara
har

under

tillämpas
också

oftast

tjänstepension

för att regeln skulle
tid, föreslår
emellertid

eller

gälla

i förekommande

av den övergångsvisa
åstadkomma
enhetliga

storleken

långt som möjligt
och just
systemet
mycket

skulle

personalpensionsorgan

pensionsberättigades
påverka

bestämmelse

bosättningstillägg

för

gaatt

utbetalning

fall

av
bosättnings-

något enstaka
uppgifter

som kan
garantipensionen.

om
komma

år.
den
att

att så
regler för det nya pensionskomma
under
att tillämpas
För

att inte heller övergångsvis
skall kunna betalas ut annat än

till försäkringspersonligen
av den pensionsberättigade
kassan. Det kan i detta sammanhang
bruttosamordnad
noteras att en
samordnas
med den allmänna
tjänstepension
pension som den pen-
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haft rätt till

vid 65-årsuttag,

denna senare pension inte görs vid denna tidpunkt.
betalas enligt
Enligt lagen om garantipension

pension

ut genom

månadsvisa

utbetalningar.

även om uttag

huvudregeln

Om

inte

av

garantiär före-

annat

utges pensionen t.o.m. den månad då den pensionsberättigade
eller rätten till pension
annat sätt upphör. Något skäl att ha
annorlunda
och
regler för utbetalning
av övergångsvis garantipension
skrivet

avlider

bosättningstillägg
rantipension

också

övergångsvis

utomlands

ut till och med
ut utomlands.

inte.

föreligger

skall

för

I likhet

det

fall

den

garantipension

med vad som gäller
pensionsberättigade

för gaflyttar

bosättningstillägg

betalas

eller

utflyttningsmånaden, såvida pensionen inte skall betalas

Såväl enligt LIP och lagen om garantipension
som enligt AFL gäller
dock att vid utbetalning
pensioner
uppgår
högst till 2 400 kr per
av
som
år skall utbetalning
ske
i
efterskott
pensionen
av
en eller två gånger per
Även i
år. Detta gäller oavsett samtycke från den pensionsberättigade.
andra

kan ålderspension

situationer

efter

samtycke

från den pensions-

annat sätt än månatligen. Vi föreslår att motsvarande
skall gälla för utbetalning
av övergångsvis gaÄven
och bosättningstillägg.
rantipension
i
om bosättningstillägget
vissa fall kommer att uppgå till ett relativt sett litet belopp, kommer det

berättigade

betalas

ut
bestämmelse

i regel att utges varje månad. Det beror
komatt bosättningstillägget
i
samband med att den pensionsberättigades
tilläggspenmer att utges
sion betalas ut.
Den möjlighet

som finns enligt 16 kap. 12 § AFL att betala ut penden pensionsberättigade själv
grund av att denne
än
annan
stånd
hand
sin
har
inte
någon motsvarighet
pension
är ur
att själv ta
om
i det reformerade
ålderspensionssystemet.
sion till

Någon

motsvarighet

inte heller

till

den i dag gällande

utbetalningsregeln

bör

i lagen om garantipension
för att tillämpas endast vid
Vi föreslår dock att de vid
utbetalning
av övergångsvis garantipension.
redan fattade besluten om utbetalning
omläggningen
av ålderspension
till

införas

även

annan

gångsvis

motsvarande
LIP,

fortsättningsvis

garantipension

när beslut

regel

skall

härom

skall

gälla

och bosättningstillägg.

gälla

för utbetalning

fattats enligt

AFL

för

utbetalning
Vi

föreslår

av överockså att

enligt
av ålderspension
före ingången av år 2001.

Utbetalning
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Åtgärder

9.3

grund

felaktig

av

ändrad

och

utbetalning

En person skall vara skyldig
eller bosättningstillägg,
vis garantipension

Vårt

garantipension...

av övergångsvis

förslag:

pensionsrätt
att återbetala
om han eller

övergångshon genom

eller genom att inte fullgöra en uppgiftshar förorsakat
att pension betalats ut felmed för högt belopp. En person skall vidare vara återbe-

att lämna oriktiga uppgifter
eller anmälningsskyldighet
eller

aktigt

eller
om pension i annat fall betalats ut felaktigt
med för högt belopp och han eller hon borde ha insett detta. Beslut
Försäkfattas av försäkringskassan.
om återbetalningsskyldighet

talningsskyldig,

kunna helt eller
om det finns särskild anledning
sådan återbetalning.
delvis efterge ett krav
till följd av ändrad taxering retroaktivt
Om en pensionsberättigad

ringskassan

skall

och detta påverkar storleken
av den
eller
det
bosättningstillägg
övergångsvisa garantipension
som han
av
eller hon har erhållit, skall den pensionsberättigade
vara skyldig att
eller
garantipension
övergångsvis
återbetala
för mycket uppburen
erhåller

tilläggspension

höjd

bosättningstillägg.
utbetald

Detta

får göras

genom

retroaktivt

avräkning

tilläggspension.

Övergångsvis garantipension

skall beviljas

och bosättningstillägg

fått sin
som retroaktivt
en pensionsberättigad
skall gälla om den pensionsberätDetsamma
på grund av att han eller hon inte fullgjort
tigade vid omläggningen
fått
eller
för låg övergångsvis garantipension
sin uppgiftsskyldighet
för

förfluten

tid för

sänkt.

tilläggspension

för lågt bosättningstillägg.
för samma tid som övergångsen pensionsberättigad,
retroaktivt,
i väsentlig mån fått sin förvis garantipension
beviljats
För det fall

socialtjänstlagen
bistånd
enligt
ekonomiskt
genom
skall
den
till motsvarande
återbetalning,
utan villkor
om
eller bogarantipensionen
retroaktivt
övergångsvisa
beviljade

sörjning

1980:620
del

få betalas ut till socialnämnden.

sättningstillägget

I 20 kap 4 § AFL

finns

om återbetalningsskyldighet
obehöri gen genom att ha lämnat

regler

oriktiga uppsom andra erav reglerna är att återbetalramen för AFL. Innebörden
för uppburen ersättning föreligger i två fall. I det första

ning som någon uppburit
e.d. Dessa regler tar sikte

gifter

sättningar

inom

ningsskyldighet
krävs

fullgöra

att någon genom
henne
eller

skyldighet

eller

för ersätt-

såväl utbetald

oriktiga

uppgifter

honom

åvilande

annat sätt förorsakat

pension

eller genom underlåtenhet
att
eller
anmälningsuppgiftsatt ersättning

har utgetts

obe-
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hörigen

av övergångsvis

eller
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med för högt belopp.

eljest

obehörigen

vilket

han eller

eller

med för

hon skäligen
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I det andra

högt

belopp

fallet

krävs

har uppburit

bort inse. I det första

fallet

att någon
ersättning,

krävs

således

inte att vederbörande
varit medveten om felaktigheten.
I det andra fallet
han
eller
hon
båda
är
fallen är följden
skyddad av god tro. I
återbetalningsskyldighet
av vad som utbetalats för mycket, om inte i särskilt fall anledning föreligger att helt eller delvis efterge återbetalnings-

skyldigheten.
meddelat

I samtliga

nu redovisade

fall

krävs

att försäkringskassan

beslut

om återbetalning.
i 20 kap. 4 § AFL har utökats
om återbetalningsskyldighet
med bestämmelser
återbetalning
vid
underlåten
eller bristfällig
beom

Reglerna

talning

av tilläggspensionsavgifter.
Motsvarande
bestämmelser
gäller

pension

och garantipension.

också för inkomstgrundad

Dessa bestämmelser

finns

ålders-

i huvudsak

regmen gäller även för garantipension
genom att det i lagen
hänvisas till dem. Dessa bestämmelserna
bör även
om garantipension
gälla för övergångsvis garantipension
och bosättningstillägg.
lerade

i LIP

En pensionsberättigad

giftsskyldighet
aktigt

inte fullgör
som vid omläggningen
återbetalningsskyldig
för för mycket
övergångsvis garantipension.
Om frånvaron

kan bli

uppburen

sin uppfel-

eller

av erforav den övergångsvisa garantipensiogarantipension
nen i stället medfört att övergångsvis
utgetts med ett för
lågt belopp eller inte alls, föreslår
för
lite
utbetald
övergångsvis
att

derliga

uppgifter

garantipension

för fastställande

betalas

till den pensionsberättigade.
Motut retroaktivt
skall gälla i de fall som bosättningstillägg
utgetts med ett för
lågt belopp. Även i andra situationer
då försäkringskassan
betalat ut
svarande

övergångsvis
riskt

beslut

garantipension
skall,

efter

eller

slutligt

bosättningstillägg

beslut,

för

lite

efter

erhållen

ett provisopension utges

retroaktivt.
I lagen om garantipension
finns även bestämmelser
med innebörd
att, om en ändrad taxering medför att den pensionsberättigade
för förfluten tid erhåller
ålderspension, återbetalen högre inkomstgrundad

ningsskyldighet
sionen

skall

för den för samma

inkomstgrundad

ålderspension

pensionsberättigade
göra

lämnat

sin uppgiftsskyldighet.

grundade

tid för mycket

Återbetalningsskyldighet av

föreligga.

pensionen

kan i princip

oriktiga

utgivna

endast

uppgifter

garantipen-

för mycket

eller

ske i fall

erhållen
då den

underlåtit

att fullden
inkomstav
återbetalningsskyldighet
av för

En retroaktiv

sänkning

som medför
sådan pension skall leda till ett beslut om retroaktiv
utbetalning av för lite erhållen garantipension.
Vi föreslår att reglerna i lagen om garantipension
om ändring av beslut om garantipension
vid ändrad taxering även skall gälla för över-

mycket

gångsvis

erhållen

garantipension

och bosättningstillägg.

Även

i denna situation

Utbetalning

SOU 1999: 17

skall

skyldig
Om

att till försäkringskassan
den övergångsvisa garantipensionen

fått

eller

sin

tjänstlagen

under

pensionsberättigade

den

garantipension
mån

sätt som framgår
lämna de uppgifter

den pensionsberättigade

fastställa

bosättningstillägg

försörjning

1980:620

utan

genom
villkor

garantipension...

av avsnitt 9.2 vara
som behövs för att

till ett korrekt belopp.
samma tid som övergångsvis
i väsentlig
beviljats retroaktivt

ekonomiskt

bistånd

om återbetalning,
retroaktivt
beviljad

enligt
skall

socialsamma

övergångsvis gafå betalas ut till socialnämnden.
de av oss nu föreslagna reglerna om åt-

sätt som gäller för garantipension
rantipension eller bosättningstillägg
Som nämnts

gärder

av övergångsvis

ovan stämmer
vid felaktigt utbetald övergångsvis

garantipension

överens

med

ålderspension och gasom gäller för inkomstgrundad
därför till förarinformation
hänvisar
För ytterligare

de bestämmelser

rantipension.
betena

till

1997/98:151

LIP

och

lagen

och 1997/98:152.

om

garantipension,

propositionema
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10

med

Samordning
arbetsskadelivränta

Vårt

förslag:

ränta

enligt

och

Vid

av hur stor del av en arbetskadeliv1976:380
om arbetsskadeförsäkring
statligt
personskadeskydd
som skall
om

fastställande

4 kap. 4 § lagen
1977:265

10 § lagen

fyllt 65 år, skall samordutges efter det att den pensionsberättigade
ningen ske med den ålderspension
som den pensionsberättigade
härom i AFL gällt.
skulle haft rätt till om bestämmelserna

att en person tar ut ålderspension kan inverka
av skilda slag. I vissa fall

Det förhållandet
till

socialförsäkringsersättningar

rätten
innebär

en viss ersättning helt upphör eller begränsas då
fyller 65 år. I andra fall kan pensioneringen
den pensionsberättigade
påverka rätten till ersättning genom att särskilda regler för samordning

reglerna

till

att rätten

blir tillämpliga.
Detta gäller i vissa fall rätten till livav förrnånema
och enLAF
ränta enligt lagen 1976:380
om arbetsskadeförsäkring
ligt lagen 1977:265
om statligt personskadeskydd LSP.
Livränta
enligt LAF och LSP utges längst till den månad då den
vissa personer kan arbetsskadelivhar fyllt
det
ränta dock utges även efter
att den pensionsberättigade
grund av över65 år. För personer födda år 1937 eller tidigare gäller
till LAF dessa regler fullt ut.
gångsbestämmelsema

pensionsberättigade

fyller

65 år. Till

att livränta utges för tid
år
fyllt 65
efter det att den pensionsberättigade
om hans eller hennes
inte uppgår till
från folkoch tilläggspensioneringen
ålderspension

Garantiregeln,

den sk. 65 %-regeln,

innebär

betalas då ut med ett belopp
Livräntan
65 % av livräntans bruttobelopp.
och 65 % av livränmellan
ålderspensionen
skillnaden
som motsvarar
Förtida eller uppskjutet uttag av ålderspension innetans bruttobelopp.
skillnaden
betalas ut med ett belopp motsvarande
bär att livräntan
mellan

livräntan

hel ålderspension
För personer
med införandet
stämmelse.

som skulle ha betalats ut om
hade tagits ut fr.o.m. 65 års ålder.
i samband
som födda år 1938 eller senare avskaffades
och den ålderspension

av det reformerade

ålderspensionssystemet

denna

be-

196 Samordning
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Arbetsskadelivräntan
skall vid tillämpning
av 65 %-regeln samordden
pensionsberättigade
är berättigad
nas med den ålderspension
som
till enligt bestämmelserna
i AFL. Även om tilläggspension
enligt LIP
alltjämt kommer att utges, så kommer folkpension
och pensionstillskott
med vårt förslag inte att utges efter utgången av år 2000. Att samordna
arbetsskadelivräntan
med den övergångsvisa garantipensionen
skulle ge
ett för den pensionsberättigade
sämre resultat eftersom denna pension
kommer att utges med ett högre bruttobelopp.
Vi föreslår därför att vid
tillämpning
samordnas med
av 65 %-regeln skall arbetsskadelivräntan
den ålderspension

skulle haft rätt till om
som den pensionsberättigade
alltjämt hade gällt. Dessa belopp ingår i den enskildes
i form av tilläggspension,
beräkningsunderlag
inklusive
den ATP-

reglerna

i AFL

baserade

folkpensionen,

och

och i form

pensionstillskott.

beräknas

räkning

Dessa

båda

bestämmelserna

som om
av härav alltjämt

av bosättningsbaserad
sistnämnda
belopp
i AFL

gällde se avsnitt

om

folkpension
skall

fastställande

därför
och

be-

7.

Ersättning

som utges på grund av LAF och LSP samordnas inte med
pensionsförrnånema
annat sätt än vid uttag av ålderspension. Efterarbetsskadelivräntan
inte påverkar SGA skall
enligt huvudregeln
som

garantibeloppet
garantipensionen

inte

ingå i beräkningsunderlaget.

påverkas

därför

Den

inte av förekomsten

övergångsvisa
av arbetsskade-

livränta.
Arbetsskadelivränta

När en förutges även till förtidspensionärer.
tidspensionär även uppbär arbetsskadelivränta
vid fastanses livräntan
ställandet
av SGA utgöra pension och påverkar således den enskildes
nettopension.
Detta gäller även i de situationer
när den pensionsberättigade till viss del även uppbär ålderspension.
kan den
Härigenom

övergångsvisa

garantipensionen
påverkas av arbetsskadelivräntan.
Vi
ansett att detta är en fråga som främst rör förtidspensioDärför lämnar
inget förslag i denna del utan överlämnar

har emellertid

neringen.

hur denna fråga skall lösas till

sioneringen

inom

den fortsatta

Socialdepartementet.

beredningen

av förtidspen-
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Vistelse

kriminalvårdsanstalt

m.m.

i de delar som avser reduceLagen om garantipension
och för
för intagna i kriminalvårdsanstalt
ring av pensionsförmåner
för
de
till
gälla
häktade
är
att
personer som är
anpassas
personer som
skall i detta
Bosättningstillägget
år 1937 eller
födda
tidigare.
Vårt

förslag:

beaktas

sammanhang

samma sätt som den övergångsvisa

garanti-

pensionen.

och personer som är häktade gäller i
För intagna i kriminalvårdsanstalt
och penfolkpension
den pensionsberättigades
dag att avdrag görs
pensionsförmåner
sionstillskott.
Det finns även regler för reduktion
av
vårdkommunala
eller kommunfinansierade
för personer som vistas
inom socialså som hem för vård eller boende eller familjehem
vårdformer
dock
frångått
har
Huvuddelen
dessa
systemet
av
l stället debiteras vårdtagaren en viss ersättmed pensionsreduktion.
former

tjänsten.

för de persoålderspensionen görs fortfarande
ning per dag. Avdrag
vårdhem som avses i lagen 1967:940
angående omner som bor
vårdhem vara
dessa
Emellertid
skall
vissa
sjuka.
psykiskt
sorger om
1999. Från och med år 2000 kan
senast den 31 december
således pensionsreduktion
ske endast i de fall den pensionsberättigade

avvecklade

eller är häktad.
i kriminalvårdsanstalt
får alltid beDen person som berörs av reduceringsbestämmelsema
hålla ett belopp motsvarande
för en ensamstå30 % av folkpensionen
År 1999 är
ende ålderspensionär jämte 30 % av sitt pensionstillskott.
är intagen

förbehållsbeloppet
får

ringsverket

1 378 kr per månad. Vidare
sätta ned det nämnda beloppet

per år, om den pensionsberättigade
inte kan tillgodogöra
uppenbarligen
sig hela

att Riksförsäk1378 kr till lägst

gäller

500kr

praktiken

förekommer

Pensionen

sionsberättigade

grund

av sitt

det angivna

tillstånd

beloppet.

I

inte sådan nedsättning.

för en intagen person skall
vistas utanför
anstalten

även reduceras

lovligt

t.ex.

vid

när den pen-

permission,

är begränsad till högst 30 dagar samt när vistelsen
är
om vistelsen
Permissioner
som överstiger 30 dagar kan medges med stöd av

olovlig.
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reglerna inom ramen för nuvarande regelverk. I praktiken
dock inte så långa permissioner
inom kriminalvården.
Det indragna
till

kommun

dock

skall utges till den som driver anstalten
landsting som betalar vården. Försäkringskassan

beloppet

eller

medge nära anhörig

pensionär

förekommer

som för sitt uppehälle är beroende
eller intagen i kriminalvårdsanstalt

som är häktad
uppbära den pension

eller delvis

som hållits inne.
skall kunna reduceras

För att ålderspensionen
någon annan krävs att den pensionsberättigade

eller

vistas

eller
får

av den
att helt

uppbäras
anstalt

av
eller

under en hel kalendermånad,
dvs. från den första till
annan institution
den sista dagen i en kalendennånad.
Också i det reformerade
ålderspensionssystemet
finns bestämmelser
om reduktion
av ålderspensionen
häktade. Det nämnda kravet
anstaltsvistelse

har därvid

för intagna

i kriminalvårdsanstalt

och

sammanhängande
en kalendermånads
så sätt att pensionen reducemodifierats

frihetsberövande.
ras efter 30 dagars sammanhängande
Som tidigare nämnts kommer efter år 1999 inte att finnas behov av
några bestämmelser
för de personer som vistas
om pensionsreduktion
kommunala

eller

sådana bestämmelser
Endast

ålderspensionen.

får
Detta

också

rantipension

vårdformer.

Följaktligen

slopats vad gäller det reformerade

garantipensionen

pensionsberättigade

pension.

kommunñnansierade
reduceras
alltid

har

systemet.

i det reformerade

behålla

hela

den

systemet. Den
inkomstrelaterade

innebär

under

att den person som inte har någon gaanstaltsvistelsen
kan lyfta oavkortad
ålders-

Idag

I likhet

gäller att folkpensionen
reduceras för samtliga.
med de i dag gällande bestämmelserna
har den pensionsbe-

rättigade i det reformerade

ålderspensystemet alltid rätt att bibehålla
sionen till ett belopp motsvarande
4,5 % av prisbasbeloppet per månad.
I detta förbehållsbelopp
skall förutom
också den ingarantipensionen
komstgrundade

ålderspensionen

ålderspensionen
överstiger

medräknas.

förbehållsbeloppet

Om den inkomstgrundade
reduceras

garantipensio-

nen till O kr.

Förbehållsbeloppet

l 638 kr per månad år 1999. Efter att
motsvarar
detta
1
312
kr om kommunalskattesatsen
är
är
34 %. Detta är en sänkning med 66 kr per månad jämfört med vad
en
ålderspensionär
med enbart folkpension
och pensionstillskott
får behålla av sin pension
det nuvarande systemet.
skatten

är avdragen

Det kan nämnas

till de ifrågavarande beatt regeringen i förarbetena
har aviserat en allmän översyn av hur institutionsvistelse
bör påverka
socialförsäkringsförmåner.
I samband
med översynen
kommer bestämmelserna
pensionsreduktion
ånyo
att tas upp.
om
Vi anser att åldern inte har någon avgörande betydelse för den
pensionsberättigades
behov av att kunna disponera medel under fängelsestämmelsema

1999: 17
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och förbehållsbesamma reduceringsregler
lopp för de personer som är födda år 1937 eller tidigare och som är ineller är häktade som gäller för de pentagna i en kriminalvårdsanstalt
sionärer som är födda efter år 1937.
inte har rätt
Ålderspensionärer som till följd av hög tilläggspension
vistelse.

till

föreslår

Därför

folkpension.

tillägg

till

utges

tjänad

övergångsvisa

övergångsvisa
ras i samband
Vårt förslag

I avsnitt

är inte en inatt bosätt-

Bosättningstillägget

dessa pensionärer.
såsom

rättighet

ningstillägget

till bosättkan i dag vara berättigade
föreslagit att bosättnings7 har

garantipension

övergångsvis

ningsbaserad

tilläggspensionen.

Vi

anser

därför

samma sätt som den
är således att såväl den
skall reducegarantipensionen
som bosättningstillägget
med frihetsberövandet.
bör beaktas

i detta sammanhang

garantipensionen.

Vårt

förslag

att pensionärer med så hög inkomstrelaterad
berättigade till övergångsvis garantipension
de
inte
är
att
anstalt vid omfår en höjning av sin pensionsinkomst
om de vistas
Höjningen blir mindre för
läggningen till övergångsvis garantipension.
innebär

ålderspension

också har bosättningstilläggspension
som förutom
En annan
med pensionärer med enbart tilläggspension.
till
garantipenövergångsvis
konsekvens
de
har
rätt
är att
personer som
får lägre pensionsinkomst
sion och som fullt ut berörs av reduceringen
de pensionärer

jämfört

tillägg

efter

att skatten

sionsberättigade

är avdragen
skulle

jämfört

haft rätt till

med den inkomst

enligt

de nuvarande

bör övervägas
na. Vi anser att dessa konsekvenser
i samband
översynen
av socialförsäkringsförmåner
vistelse.

som den penbestämmelser-

vid den aviserade
med

institutions-

SOU 1999: 17
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Processregler

12. 1

Inledning

De processuella

reglerna

i Ds 1997:66

förslagen

premiereservutredning
följer

varande
nits

lämnade

i sitt

betänkande

Vidare

har de nya reglerna
om beräkning

lagen1959:551

lagen 1962:381

enligt

lag har också
födda

efter

som 1997 års
En lag om premie-

1997:131.

enligt

inkomst

är utformade

således

nödvändiga.

gällde

1997/98:151

Prop.

Det processuella förfarandet
av beslut enligt
i stor omfattning
de regler som gäller i det hittillshar emellertid
funVissa förändringar
ålderspensionssystemet.
SOU

pension
LIP

i LIP

och i vissa delar efter de förslag

vid utgången

år 1937 eller

tidigare
inkomst

pensionsgrundande

ersatt

vad som tidigare

av pensionsgrundande
försäkring
LBP.
Denna

om allmän
år
1998 upphört att gälla. För personer
av
kommer dock såvitt gäller beräkningen
av
vissa

bestämmelser

i LBP

grund

av

Övergångsbestämmelser
i Ds

Förslagen

att tillämpas.
1997:66
skulle

gälla

såväl

för

inkomstgrundad

ålderspension

Avsikten
som för garantipension.
var att de båda systeså sätt att samma processuella regler, så
samman
ålderslångt som möjligt, skulle gälla för såväl den inkomstgrundade
för
också
pensionen
Denna
avsikt
har
garantipensionen.
följts,
som
men skulle

varför

kopplas

de processuella

bestämmelserna
i lagen om garantipension
i
har detta skett geär de samma som enligt LIP. Lagtekniskt
i lagen om garantipension
till LIP.
nom hänvisningar
Även de processuella reglerna såvitt
avser övergångsvis garantipension och bosättningstillägg
bör stämma överens med de processuella
huvudsak

reglerna

framgår

ålderspensionssystemet.
Som
som gäller i det reformerade
avsnitt
och
också
5
i
förarbetena
till
lagen
av
som
anges
om

garantipension,
rantipension

1997/98:152
föreslår
m.m. Prop.
bestämmelserna
även skall innehåller

visa garantipensionen

och bosättningstillägget.

att samma processuella
mer erforderligt
Vi föreslår
pensionssystemen.
därför

prövning,
sion också

överklagande,
skall

preskription

regler
att

att lagen om ga-

om den övergångsHärigenom synes det än

gäller

reglerna

för båda garantiom

ändring,

om-

som gäller för garantipengälla för den övergångsvisa garantipensionen
och bom.m.
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sättningstillägget.

Vi har inte funnit några skäl till att lagtekniskt
lösa
dvs. genom
annat sätt än som gjorts i fråga om garantipension,
hänvisning i lagen om garantipension till LIP. Vi föreslår emellertid
att
införs, med innebörd
att den pensionsberättigade
en ny bestämmelse
detta

från försäkringskassan
skall vara skyldig att anmäla förde
den överpensionsinkomster
av
som påverkar storleken
eller
gångsvisa garantipensionen,
bosättningstillägget
garantipensionen.

utan begäran

ändringar

vi föreslår

Eftersom
även skall

att de regler som i dag gäller för garantipension
och bosättningstillägg
garantipension

gälla för övergångsvis

hänvisar

till

LIP och lagen om garantipension
Prop.
och Prop.1997/98:l52
för redovisning
av bestämmelser-

1997/982151

förarbetena

till

fastställs
na. Vi vill påpeka att eftersom övergångsvis garantipension
beräkingår
de
i
den
grundval
pensionsberättigades
belopp
av
som
har vissa justeringar
i bestämmelsen
ändring
ningsunderlag
om
av beslut om garantipension
varit nödvändiga.
Varje ändring av tilläggspenfrån ATP, tjänstepensionen, den övergångsvis utgivna änkepensionen
sionen,

den

utländska

socialförsäkringspensionen

eller

yrkesskade-

skall automatiskt
som ingår i beräkningsunderlaget
följdändringar
garantipension,
av beslutet om övergångsvis
livräntan

medföra

om detta
Vidare
skall
det
ändringen.
ändring
folkpensionsav
en
av
för pensionsbelopp eller det belopp som skall utgöra ersättning
tillskottet
i
automatiskt
medföra
ingår
beräkningsunderlaget
följdsom

påverkas

ändringar

eller bosättgarantipension
av beslutet
om övergångsvis
Om det sedan beslut fattats om övergångsvis
garanti-

ningstillägget.
pension

visar

sig att pension utgått med felaktigt belopp, eller att den
inte varit berättigad
till övergångsvis
garantipension, skall tidigare beslut om sådan pension omprövas.

pensionsberättigade
Noteras

skall

att regeringen har den 10 september 1998 beslutat att
särskild
utredare med uppdrag att göra en samlad översyn
en
de
processuella reglerna inom socialförsäkringen
av
m.m. Dir 1998:73.

tillkalla

12.2

Den

pensionsberättigades

uppgiftsskyldighet
Vårt

förslag:

Den

pensionsberättigade

som uppbär övergångsvis
eller som har rätt
bosättningstillägg
till sådan förmån skall utan föreläggande lämna uppgifter som är av
betydelse för tillämpning
av denna lag.

garantipension,

garantipension,

Processregler
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Vid

och boav ärenden om övergångsvis garantipension
i många fall
kommer den allmänna försäkringskassan

handläggning

sättningstillägg

att vara beroende av uppgifter från den enskilde. En pensionsberättigad
skyldig att lärrma sådana
är därför efter begäran från försäkringskassan
garantipension
övergångsvis
uppgifter
som behövs för att fastställa
eller bosättningstillägg.
I många fall kan det dock vara svårt för försäkringskassan
att få vetfrån
den
begära
det
finns
pensionsberättigade
anledning
skap om när
att
in uppgifter som kan vara av betydelse vid handläggningen
av ärenden
om övergångsvis
utländsk
pension

garantipension.

främst

gäller

Detta

Försäkringskassan

och tjänstepension.

uppgifter
om
har inte i alla

härom genom tillgängliga
register. I 20 kap. 8
i dag att den som har rätt till ersättning enligt AFL
för
också är skyldig
att lämna de uppgifter
som är av betydelse
bör
införas
i
lagen
motsvarande
bestämmelse
En
tillämpning
lagen.
av
fall

tillgång

till uppgifter

föreskrivs

§ AFL

om garantipension.
I situationer
när den pensionsberättigade

ålderspension

torde

något problem

inte börjat

ännu

i detta avseende

uppbära

inte uppstå, efter-

skall uppge alla
i ansökan om ålderspension
som den pensionssökande
till
och
storleken
de omständigheter
av den
som kan påverka rätten
Vi förslår också i avsnitt 9 att den
övergångsvisa
garantipensionen.
vid

pensionsberättigade
lämna

som behövs
i avsnitt 7 föreslår

Som redovisats
sionen

skall

fastställas

tilläggspension,

skall

omläggningen

de upplysningar

övergångsvis

till

försäkringskassan

för att fastställa den nya pensionen.
att den övergångsvisa garantipen-

grundval
utgiven

och

av

pensionsberättigades

den

änkepension,
En

ökning

utländsk
eller

socialför-

minskning

säkringspension
tjänstepension.
av
medför att den övergångsvisa
någon av nämnda pensionsinkomster
gakan av tillsänks respektive
höjs. Försäkringskassan
rantipensionen
få besked om tilläggspensionen
eller änkepensionen
utländsk
och tjänstepension
pension
gäller förändringar
av
får försäkringskassan
inte automatisk
uppgift om detta. Om en sådan
pension skulle minska eller öka skall det enligt vårt förslag medföra att
den övergångsvisa
garantipensionen normalt skall höjas eller sänkas.

gängliga
ändras.

register

Vad

annat sätt än av den
pensionsberättigade
själv kan få vetskap om en förändring
av tjänsteinte heller
pensionen eller av utländsk pension, torde försäkringskassan
ha anledning
in
den
Om
begära
uppgifter
pensionsberättigade.
att
av
då underlåter
den pensionsberättigade
anmäla
förändring
t.ex. en
att
av

Eftersom

försäkringskassan

tjänstepensionen

till

i många

försäkringskassan,

fall

inte

skulle

hon får en lägre eller högre övergångsvis
han eller hon rätteligen skall ha.

eller

det resultera

garantipension,

i att han
än vad
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om övergångsvis garantipension
initiativ
försäkringskassans

Ett beslut

bosättningstillägg

av att den pensionsberättigade
i sin uppgiftsskyldighet.
Om det vid omprövningen

grund
brustit

eller

om detta blivit felaktigt
lämnat oriktiga uppgifter eller

kan omprövas

erhållit

visar sig att den pensionsberättigade
eller hon åläggas återbetalningsskyldighet

gångsvis

eller

garantipension

av beslutet
en för hög pension kan han
för för mycket utbetald överEn förutsättning

bosättningstillägg.

för

lämnat oriktiga uppatt den pensionsberättigade
alternativt
sin uppgiftsskyldighet,
gifter eller underlåtit
att
att fullfölja
han eller hon har insett att pensionen betalats ut obehörigen eller med

återbetalning

är dock

skyldighet
ett för högt belopp. Om det inte föreligger någon automatisk
meddela
för den pensionsberättigade
försäkringskassan
att
om ändrade
förhållanden,
kan återbetalningsskyldighet
grund av underlåten uppunder förutinte komma
Detta naturligtvis
ifråga.
giftsskyldighet

sättning
annars

i ansökan om ålderspension eller
att den pensionsberättigade
kan den
efter anmodan lämnat korrekta uppgifter.
Visserligen

pensionsberättigade

bli

återbetalningsskyldig

för

för

mycket

utbetald

pension, om denna har betalats ut med ett för högt eller felaktigt belopp
insett detta. Till skillnad
mot vad som
om den pensionsberättigade
i fråga om länmande
och uppgiftsgäller
uppgifter
av oriktiga
den pensionsberättigade
i den situationen
är emellertid
också
svårt
torde
i samtliga dessa
Det
god
tro.
att
av
vara
situationer
visa att den pensionsberättigade
faktiskt insett eller borde ha
insett att den övergångsvisa garantipensionen
utgetts med ett felaktigt
mellan det felaktiga
kan i
och det rätta beloppet
belopp. Skillnaden

skyldigheten
skyddad

många fall

varför

marginell,

vara

den pensionsberättigade

inte

alltid

kan avgöra

om beloppet är felaktigt.
Med en skyldighet
för den pensionsberättigade
att genast anmäla
torde förförändringar
av de belopp som ingår i beräkningsunderlaget,

utsättningarna

för att pensionen beräknas till ett korrekt
belopp öka,
får den pension som han eller hon
och för att den pensionsberättigade
med nu föreslagen innebörd tillsamär berättigad till. En bestämmelse
verkar för att den penmans med reglerna om återbetalningsskyldighet

sionsberättigade
Mot

lämnar

korrekta

uppgifter.

bakgrund

en generell
begäran till

av vad som ovan anförts föreslår
skyldighet för den pensionsberättigade

att det föreskrivs
att genast och utan

försäkringskassan

anmäla en förändring
av i någon av de
i
hans
eller
ingår
hennes
beräkningsunderlag
som
omständigheter
som kan påverka den övergångsvisa

pensionsinkomster
eller andra faktiska

garantipensionen.
Eftersom

även

storleken

pensionsinkomster,
kassan

få kännedom

såsom
om

garantipension
utländsk
genom

pension,
tillgängliga

är beroende
av andra
än dem som försäkringsvi att
register, föreslår

Processregler
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att till försäkringskassan
för
beräkning
betydelse
är
av pension även
av
som
dock
skall
Det
poängteras att
ärenden
garantipension.
för
skall gälla
om
utebliven
uppgift inte hindrar att försäkringskassan,
om den får känne-

denna

skyldighet

lämna

uppgifter

dom

om

för den pensionsberättigade

inkomsten

eller

förändringen

annat

sätt,

ändå

beaktar

denna.
Som

A
redovisar

i avsnitt

9 har försäkringskassan

rätt att vid om-

beslut om övergångsvis garantipension
fatta ett provisoriskt
inte länmar uppden
pensionsberättigade
och bosättningstillägg,
om
eller
hon
han
är skyldig
att
gifter om sina pensionsinkomster
som

läggningen

den utredningsskyldighet
I samma avsnitt redovisas
sådan situation åligger försäkringskassan.
lämna.

som i en
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13

Kostnader

13.1

Inledning

och

ikraftträdande

Övergången till ett system med helt beskattat
tialt

ökade

utgifter

för ålderspensioner.

grundskydd

Samtidigt

ökar

medför

ini-

även skattein-

Av utredningsdirektiven
Det kvarstår dock en nettokostnad.
med förslag till
förslag skall kompletteras
att utredningens
bli högre än vad
skulle
genomförandet
kostnaderna
för
finansiering,
om
till övergångsförslag
princippropositionens
skulle
fallet
om
som
vara
komstema.

framgår

genomfördes.

garantipension

vis
våra

Vidare

kostnadsberäkningar.

I avsnitt

vi
presenterar
har löst finansie-

13.2 nedan

redovisas

hur

ringsfrågan.
ingår också att diskutera tidpunkten för inDe två alternativ
garantipensionen.
förandet av den övergångsvisa
som
i utredningsdirektiven
har framförts
är år 2001 och år 2003. Vi föreslår
sker år 2001.
att genomförandet
av den övergångsvisa garantipensionen
I vårt utredningsuppdrag

I avsnitt

dessa två alternativ.

13.3 diskuterar

13.2

och finansiering

Kostnader

Övergången till ett system med helt beskattat
tialt

ökade

utgifter

för ålderspensioner.

grundskydd

Samtidigt

ökar

medför

ini-

även skattein-

att
som kvarstår beror till största delen
den övergångsvisa
garantipensionen
är anpassad till en kommunalmed lägre skatt än
skattesats
34 %. Pensionärer
som bor i kommuner

komstema.

Den nettokostnad

34 % kommer

således

efter

att få högre pension
i det nuvarande
med nettopensionen

övergången

sedan

skatten är avdragen jämfört
systeäven
att pensionärer med
met. Till viss del beror kostnadsökningen
erhåller en liten
med 34 % i kommunalskatt
låg pension i kommuner
höjning av pensionen sedan skatt har erlagts.
Det

nämnas att i ett första skede är det
medan den
de
ökade skatteintäkterna,
som
av
betalas över statsbudgeten.
Detta kan
garantipensionen

kan i detta

kommunerna

övergångsvisa

sammanhang

får

del
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dock justeras
att lämna

i annat sammanhang.
förslag i denna fråga.

Av utredningsdirektiven

sieringen,

Vi har inte sett det som vår uppgift

framgår

i den mån

föreslår

skall lämna förslag

att

förändringar

om finansom innebär att kostnaökar jämfört
med det för-

dema för grundskyddet
för ålderspensionärer
slag till övergångsvis garantipension
i principproposom presenterades
sitionen.
Företrädesvis
skall finansieringen
ske inom andra områden
inom grundskyddet
för ålderspensionärer
och enligt vår uppfattning
då
närmast inom systemet för bostadsstöd.
Av

avsnitt

8 framgår att höjningen
för de
av pensionsinkomstema
bor
i
kommuner
med en kommunalskatt
34 % blir repersoner som
lativt begränsad och helt uteblir vid partiella uttag. Med hänsyn till de
nämnda kraven
finansieringen
har
frångått tanken
en mer generös utformning
den
övergångsvisa
garantipensionen.
Enligt vår
av
mening skulle finansieringen
i bostadsstödssystegenom besparingar
met innebära en icke önskvärd omdisponering
av medel. Risken med en
sådan omdisponering
är att en lägre nivå på bostadsstödet
för många
pensionärer inte skulle kompenseras av den höjda pensionen, och att de
därmed

skulle

få en sänkt levnadsstandard.
Princippropositionens
förslag har anpassats

på 0,9 miljarder

kronor

netto

i 1999 års priser.

till

en kostnadsökning
Denna kostnad skulle

uppstå

garantipensionen
reducerades
fullt ut
om den övergångsvisa
med beaktande av tjänstepension.
Det skulle innebära en stramare avräkning jämfört
med vad som gäller i dag. Dagens grundskydd
har utformats
ett sådant sätt att SGA, men inte pensionstillskottet,
reduceMed princippropositionens
förras med hänsyn till tjänstepensionen.
slag skulle avräkningen
avse även den del av pensionen som ersätter
pensionstillskottet.
Följden skulle bli att pensionärer med låg ATP och
viss tjänstepension
skulle få nettopensionen
sänkt efter övergången till

övergångsvis
Under
vad gäller

garantipension.

vårt arbete har

diskuterat

tjänstepensioner.

Detta framgår

olika

möjligheter

till

samordning

av avsnitt 7.6. Vi konstaterar
medföra
att vissa pensionärer

där att en slopad samordning
skulle
skulle
få sin disponibla
inkomst
sänkt. Dessutom
skulle
nämnts, vara svårt att finna en lämplig finansieringsfonn.

det,

som

Den samordning
mellan den övergångsvisa
garantipensionen
och
tjänstepensionen
har
har,
föreslagit
till
skillnad
från
principprosom
positionens
förslag, fått en utformning
med de i dag
som är jämförbar
gällande bestämmelserna.
Vårt förslag innebär att de pensionärer
i

dag har rätt till

pensionstillskott

hålla

motsvarande

ökar

nettokostnadema

jämfört

belopp

med förslaget

för

även i fortsättningen

trots eventuell

ålderspensioner

i princippropositionen.

kommer

tjänstepension.
med

0,2

Detta

miljarder

som
att be-

förslag
kronor
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som en följd

av att

inte betraktas

för vissa pensionärer.

förbättringar

föreslår

vår mening

kan enligt

kostnadsökningen

Den nämnda

och ikraftträdande

Den

bör i stället ses som resultatet av en anpassning av modellen till i dag
Likväl
har
följt vårt
gällande bestämmelser
om pensionstillskott.
för de kostnader
uppdrag att finna finansiering
som därigenom uppdet möjligt att konstruera den övergångs0,2
sådant
sätt att den nämnda ökningen
på ett
visa garantipensionen
inte
Detta resultat uppnås genom att
kronor elimineras.
miljarder
ändrar den 100 % avräkning av ATP som idag gäller för inkomster upp

kommer.

till

funnit

Vi har därvid

för en gift

1,34 prisbasbelopp

och

1,515 prisbasbelopp

för en en-

ålderspensionär.

samstående

att vårt förslag till 100 % avräkning upp till de
även har andra betydande fördelar. Bland annat är det
ett led i att lösa flera av de problem som skulle uppstå med principproDetta gäller anpassningen av
positionens förslag till avräkningsregler.
Det bör poängteras

nämnda

nivåerna

när
uttag och till de situationer
tröskelundviks
förmån.
Vidare
avkortad
som
effekterna
mellan de personer som har en krona i ATP och de personer
som helt saknar en sådan pension.

modellen

till

och uppskjutna

förtida

utbetalas

folkpensionen

garantipensionen
den övergångsvisa
har således konstruerat
år
blir den samma
2001
för
genomförandet
kostnaden
sådant
sätt
att
ett
har
uppfyllt
Samtidigt
förslag.
som gäller för princippropositionens
Vi

direktiven
att i princip ingen skall få en lägre disponibel
fört med de i dag gällande bestämmelserna.
Om vårt förslag
beräknas
kronor,

utgifterna

övergångsvis

till
för

garantipension

ålderspensioner

totalt

inkomst

genomförs

öka med

jäm-

år 2001

9,6 miljarder

av tabell 13.1. Samtidigt beräknas skatteintäkberäknas således
Nettokostnaden
kronor.
öka med 8,7 miljarder

framgår

vilket

terna
till 0,9 miljarder

kronor.

regler

Speciella

vilket

ålderspensionärema

ålderspensionen

gäller

skattepliktig

vid

beskattning

framgår
endast

bosatta
av de i utlandet
allmänhet
I
avsnitt
8.8.
är

av
till den del den överstiger

1,515

prisbasbelopp för en ensamstående och 1,34 prisbasbelopp för en gift
Vårt förslag innebär att även pensionen för de utomålderspensionär.
lands bosatta kommer att räknas om år 2001. Om ingen ändring görs i
beskattningsreglema

för utomlands

bosatta

pensionärer

ökar pensions-

ökning av skatteintäktema.
dessa utan en motsvarande
blir därmed reMerkostnaden
för den övergångsvisa garantipensionen
Något
bosatta ålderspensionärema.
lativt sett högre för de i utlandet

utgiftema

för

eftertill ändrade Skatteregler lämnas inte i detta betänkande,
de
med
övergångsvis
andra
pensionärer
berör
än
frågan
även
gasom
vi
förutsätter
rantipension och ytterst är av skattepolitisk
art. Emellertid
nedan att kostnaden för de pensioner som bei kostnadsberäkningama

förslag
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i förhållande

ökar

till

utbetalningarna

inom

Sverige.
Tabell

13.1 Nettokostnader

2001. Förändring
temet. Miljarder

för den övergångsvisa

garantipensionen

efter skatt jämfört

med det nuvarande

sys-

Nuvarande

Med övergångsvis

Förändring

regler

garantipension

i utgifterna
kronor.

Ålderspensionsutgifter, totalt
skatteintäkter;
Nettoutgifter

år

för ålderspensioner3

Källa: Finansdepartementet,

148,8

158,4

53,7

67,4

8,7

90,1

91,0

0,9

SCB

I Avser utgifterna för ATP inklusive folkpension och pensionstillskott
enligt
det nuvarande regelverket och utgifterna för tilläggspension, övergångsvis garantipension och bosättningstillägg
efter övergången till ett helt beskattat

grundskydd.

I skatteintäkter ingår även skatt
privata pensioner, löner och kapital. Den
förändring som redovisas beror dock enbart
införandet av den övergångsvisa garantipensionen.
3 Kostnadsberäkningarna
baseras
uppgifter från Storurvalet. Antalet observationer är 34 800. Uppgifterna i urvalet avser december 1996. Framskrivningarna till år 2001 har gjorts av SCB.

13.3
Vårt

Ikraftträdande
förslag:

Genomförandet

nen skall ske den 1 januari

av den övergångsvisa
2001.

I vårt utredningsuppdrag

ingår att diskutera tidpunkten
De två alternativ
av den övergångsvisa garantipensionen.
förts i utredningsdirektiven
är år 2001 och år 2003.

garantipensio-

för införandet
som har fram-

Den av riksdagen

träder i kraft år
antagna lagen om garantipension
till personer födda år 1938
men utbetalning
av garantipension
eller senare kommer inte att ske förrän år 2003
grund av lagens bestämmelser om rätt till uttag.
2001,

Bestämmelserna
som flertalet

och bosättningsom övergångsvis garantipension
vårt
enligt
i lagen om garantipension.
förslag tas
Efterav de personer som omfattas av den övergångsvisa garan-

tipensionen

uppbär ålderspension

tillägg

skall

redan år 2001,

är det således logiskt

9,6
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garantipension

av övergångsvis
av lagen.

att utbetalning
ikraftträdandet

och ikraftträdande

också sker vid tiden

för

som hänger
Från och
år
2001.
redan
göras
att
samman med ålderspensionsreformen
födda år
är
för de personer som
kommer folkpensionen
med detta
1937 eller tidigare och som har tjänat in ATP helt eller delvis att utgöra
skall följ samhetsindexeTilläggspensionen
en del av tilläggspensionen.
för
folkpensionen
skall
ersätta
ras. Den övergångsvisa garantipensionen
garantide personer som inte har ATP. Vidare skall den övergångsvisa
ersätta den del
fall bosättningstillägget
pensionen eller i förekommande
kommer

riksdagsbeslut

Enligt

också andra förändringar

som inte ingår i tilläggspensionen.
folkpension
bestämmelserna
om 40-dels beräknad
och SGA är borttagna fr.0.m. år 1999. Dessa tillämpas dock tills vidare
för de personer som är födda
grund av övergångsbestämmelser
1937 eller tidigare.
skjuSkulle genomförandet
av den övergångsvisa garantipensionen
ändras för
tas fram till år 2003, måste folkpensionsbestämmelsema
folkpensionen
är basedel
så
den
på
med
ATP
sätt
att
som
av
personer
i
tilläggspentillgodoräknas
inte
och
antalet bosättningsår,
rad
som
Enligt
kan utbetalas i form av folkpension.
sionen, även i fortsättningen
både i 40- och i 30beräknas folkpensionen
bestämmelser
nuvarande

av folkpensionen
De nuvarande

delar.

Pensionen

utges enligt

vad som är mest förmånligt

för den pen-

sionsberättigade.
Vidare
skottet
eller

måste

avtrappningsbestämmelsema

vad gäller

pensionstill-

fr.0.m. år 2001 helt
att tilläggspensionen
och därför utges med
den enskildes folkpension

ändras med hänsyn till
delvis

innefattar

ett högre belopp.

Följdändringar
rande

ringar

lagstiftningen

måste också

ske i flera

av paragrafema

Exempelvis
ålderspensionering.
och
ålderspension
mellan
samordning
om
ålderspension
reduktion
bestämmelserna
i
av
om

om
i bestämmelserna

yrkesskadelivränta,

i den nuvakrävs änd-

den person som är intagen i krirninalvårdsanstalt
m.m. och i beÄven
skattelagstämmelserna
av särskilt bostadstillägg.
om beräkning
måste anpassas till de
berörs eftersom SGA-bestämmelsema
stiftningen
och pensionstillskott.
nya reglerna om tilläggspension
Det kan också närrmas att vi har föreslagit
nya paragrafer till in-

för

inte skall drabbas av sänkt
för att den pensionsberättigade
införs. Dessa
tilläggspensionen
den
med
samband
i
pension
att
nya
i den nya
också
förändringar
krävs
ändringar bör ändå ske. Eventuellt
främst vad gäller följsamhetsålderspension
lagen om inkomstgrundad
tilläggspensionen.
indexeringen
av
skjuts
garantipensionen
Om genomförandet
av den övergångsvisa

förandelagen

fram

till

2003

krävs

således

att ändringar

i den gällande

lagstift-
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görs. Dessa ändringar

skulle endast gälla under en tvåårsperiod.
och då i synnerhet de enskilda penatt allmänhetens
sionsberättigades
förtroende
för pensionssystemet
minskar
om omfattande förändringar
som endast gäller en kort period och som därtill
är svåra att förstå genomförs
i pensionssystemet.
Mot bakgrund av
Vi

ser en risk

detta och att lagen om garantipension,
där också bestämmelserna
om
den övergångsvisa garantipensionen
skall ingå, träder i kraft år 2001,
föreslår
att genomförandet
garantipensionen
av den övergångsvisa
skall ske den 1 januari

2001.
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14

bosättningstillägg

och

i internationella

förhållanden

Inledning

14.1

folkpension i form
av såväl nuvarande regelsystem om
hänsyn tagits till
har
garantipension
reglerna
om
som
av ålderspension
under
den förvärvsutomlands
kan ha varit bosatt
att den försäkrade
under tiden som pensionär. Både
tiden eller bor utomlands
verksamma

Vid

utfomining

föreskrivs
och för garantipensionen
regelsystem
en
grundskydd.
till
oavkortat
år
för
antal
rätt
visst
försäkringstid
om ett
finns regler för vad som skall gälla för utbetalning
Vidare
av grundbetänkande
Vi föreslår i detta
skyddet till personer bosatta utomlands.
gälla för den övergångsvisa
motsvarande
regler
skall
delar
vissa
i
att

enligt

nuvarande

garantipensionen.

skall

Bl.a.

sion och bosättningstillägg

godoräknas
gångsvisa

en försäkringstid

garantipensionen

det för

rätt till

övergångsvis

garantipen-

att den pensionsberättigade kan tillatt den överom tre år. Vidare föreslår
i princip endast
och bosättningstillägget

krävas

skall utges till den som är bosatt i Sverige.
de natiofår emellertid
förpliktelser
Med hänsyn till internationella
nella reglerna inte alltid fullt genomslag. I detta avsnitt behandlas de
reglerna som EG-rätten kan medföra. Motsvaavsteg från de nationella
rande

Sverige

avvikelser
har träffat

kan

gälla

även

överenskommelse

för

medborgare

i länder

med

om socialförsäkringskonvention.

vilka
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EEG
Förordningen
nr 1408/71
om
för social
av systemen
tillämpning
trygghet när anställda,
egenföretagare

eller

inom
Förordning

deras

familjemedlemmar

flyttar

gemenskapen

EEG

regler som syftar till att genr 1408/71 innehåller
säkerställa
lagstiftning
den
av medlemsstaternas
för personer som flyttar inom gemenskapen.
Den
i huvudsak
socialförsäkringsförmåner
och s.k. familjeför-

nom samordning
sociala tryggheten
omfattar
måner.

vilar på fem huvudprinciper;
Förordningen
principen
om en tilllämplig lagstiftning,
likabehandlingsprincipen,
sammanläggningsprincipen, exportabilitetsprincipen
och proratatemporis-principen.

Principen
innebär att en person samlagstiftning
om en tillämplig
tidigt endast skall omfattas av lagstiftningen i ett medlemsland
och som
huvudregel det land där arbete vid en viss tidpunkt utförs.

Likabehandlingsprincipen
innebär att en person som omfattas
av
förordningen och som samtidigt är bosatt i en medlemsstats område har
och skyldigheter
i fråga om förmåner
för social
samma rättigheter
trygghet och avgifter till sådana system enligt en medlemsstats lagstiftning som denna medlemsstats
egna medborgare.
innebär attanställda
Sammanläggningsprinczpen
eller egenföretagahar rätt att lägga samman försäkre som arbetar i annan medlemsstat
rings- eller bosättningsperioder
i syfte att uppfylla
nationella
krav på
minsta tid för rätt till förmåner.

Exportabilitetsprinczpen
bl.a.

invaliditet

ändras,

eller

innehållas,

berättigade
som utger

innebär

ålderdom
dras

eller

eller

att kontantförmåner
som utges vid
till efterlevande
inte får minskas,

konfiskeras

med anledning av att den
till ett annat medlemsland
än det land
om sådan förmån för samma tid inte utges från

är bosatt i eller flyttar
förmånen,

bosättningslandet.

Proratatemporis-principen
innebär att den som
grund av flyttning till ett annat land inte har tjänat in rätt till oavkortad förmån i ett
visst land skall ha rätt att erhålla en så stor andel
av förmånen som svarar mot intjänandetiden.
En grundläggande
princip bakom
i förordning EEG
1408/71
är att det ankommer
den nationella
nr
lagstiftningen
att
uppställa regler om minskning av pensionsförmåner
med hänsyn till

regelsysteinet

förmån. I den mån sådana regler medger
annan pension ellersocial
reduktion
nationell
kan, inom vissa gränser, motsvarande
pension
av

1999: 17
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förmåner

med avseende

uppställas

regler

en

lagstiftning.

annan medlemsstats
I förordningens

12.2, under

artikel

föreskrivs
av förmåner",
lagstiftningen
i den nationella

manträffande

regler

enligt

som förvärvats

rubriken

"förhindrande

av samsom huvudregel att minskningsfår åberopas även gentemot för-

lagstiftning
enligt en annan medlemsstats
som har förvärvats
eller gentemot
arbetsinkomst eller annan inkomst. Detta gäller dock
Beträffande
pensioner finns
i förordningen.
inte om annat är föreskrivet
46 a-c. I princip får en pensionsföri artiklarna
det sådana föreskrifter
inte samordnas med en annan utländsk förmån som prorataberäknats
mån av samma slag. Med förmån av samma slag avses förmåner
som
har
bosättningsperioder
och/eller
försäkringssom
på
grundval
utges
av
från
härrör
pensionen
dvs.
fullgjorts
samma person. I
av samma person,
mellan
samordning
bestämmelser
också
finns
artiklarna
nyss
om
måner

Med
av annat slag eller med annan inkomst.
betraktas som förförmån
av annat slag avses sådan förmån som inte
mån av samma slag. Om den pensionsberättigade dels uppbär egen
dels efterlevandepension
är dessa förmåner inte att beålderspension,
och förmån

förmån

nämnd

som förmåner av samma slag.
vilka förmåner
förtecknas
som
I en bilaga 4 D till förordningen
inoch
innehållande
minskning,
i
förordningen
bestämmelserna
om
För
får
förmåner
tillämpas.
dragning av pensionsförmåner eller andra
"OavSveriges räkning har som sådan förmån i bilagan antecknats
folkpension
lagstiftning
den
enligt
kortad folkpension
om
som utges
folkpension
före den 1 januari 1993 och oavkortad
som var tillämplig
till denna lagstiftning
som
som utges enligt övergångsbestämmelserna
har antecknats " Svenska förtidsDessutom
gäller från detta datum.

trakta

och

säkringsperioder
tidigare

ålderspensioner

tillgodoräknade

som

för

regler

pensionstillskott

F olkpension

och pensionstillskott

Folkpension

och pensionstillskott

inom

regler

bosättningsår

i Sverige

ATP-systemet.
antingen

minst

För

rätt

av antagna

grundval

förav

samt

folkpension och
antagna regler i

ålderspensionssystemet

det reformerade

talet

beräknas

perioder.

antagna

Nuvarande

14.3

grundval

som beräknas

och efterlevandepensioner

eller
till

antingen till anutges i förhållande
till antalet år med pensionspoäng

folkpension

tre bosättningsår

krävs

eller minst

enligt

nationella

tre år med pensions-
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uppfyllas

nr 1408/71

sammanläggning
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kan kravet

på minsta

med försäkringstid

förhär-

genom
från annat land inom EU/EES-området.
Minst ett år måste dock
avse tid i Sverige.
Förordningens
regler innebär en avvikelse
även vad gäller pensionstillskottets
utländsk
avräkning
dvs. pensionstillpension,
mot
rörande

skottet

samordnas

i praktiken

inte med pension från annat EU/EEShar prorataberäknats.
Om pensionstillom pensionstillskottet
skottet däremot
med stöd av reglerna i AFL i dess
utges oavkortat
lydelse före den 1 januari
1993 eller har beräknats enligt övergångsland

reglema

till lagen 1992:1277
om ändring i AFL och därmed utgör en
får
som är upptagen i ovan nämnda bilaga 4 D till förordningen,
pensionstillskottet
minskas fullt ut med pension från annat medlemsland.
förmån

Enligt

den nationella

lagstiftningen
utges till en svensk medborgare
endast sådan folkpension
som beräknats i förhållande
till antal år med tillgodoräknade
pensionspoäng för ATP och då endast
tillsammans
med ATP. Svensk medborgare som inte är berättigad till
bosatt utomlands

ålderspension
inte rätt till

från ATP-systemet
svensk

sionstillskottet

folkpension

utges enligt

eller utländsk
vid utflyttning

nationell

medborgare
från Sverige.

lagstiftning

enbart

har således
Även
pen-

vid bosättning

Sverige.
För personer som omfattas av förordningen
EEG
nr 1408/71 gäller
folkpension
och pensamma regler för rätt till utbetalning
av
sionstillskott
vid bosättning
i annat land inom EU/EES-området
som
vid bosättning i Sverige.
dock

Det reformerade ålderspensionssystemet
Den

inkomstgrundade

pensionsberättigade

ålderspensionen
oavsett

enligt

bosättningsland

LIP utges till samtliga
Även den
och nationalitet.

del av tilläggspensionen
folkpensom skall ersätta den ATP-baserade
sionen folkpensionstillägget
se avsnitt 5.2 kommer att utges till samtliga pensionsberättigade
oavsett medborgarskap vid bosättning utomlands.

Garantipension
till personer födda år 1938 eller senare kommer
enligt lagen om garantipension
till antalet bosättatt utges i förhållande
ningsår försäkringstid.
Rätt till en oavkortad
förutgarantipension
sätter att den pensionsberättigade
kan tillgodoräknas
40 försäkringsår.
I
propositionen
1997/98:152
om garantipension
m.m. har regeringen
gjort

bedömningen

hetsförrnån

och faller

att garantipensionen
är att betrakta som en tryggdärmed under förordningens
tillämpningsområde.

i
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1408/71 kommer beräkningen
som omfattas av förordningen
ske
För rätt till gaproratatemporis-principen.
pensionen
enligt
att
av
kan tillgodoräkna
sig
krävs att den pensionsberättigade
rantipension

För dem

minst
kravet

EEG
Enligt förordningen
tre års försäkringstid.
nr 1408/71 kan
med
på minsta försäkringstid
uppfyllas genom sammanläggning

EU/EES-området.
härrörande
från annat land inom
år
måste
tid
i
dock avse
Sverige.
ett
skall utges enbart till den som är bosatt i Sverige,
Garantipensionen

försäkringstid
Minst

skulle framstå som uppom det inte med hänsyn till omständigheterna
enbart oskäligt att inte fortsätta att utge sådan pension vid bosättning
utomlands

se nuvarande

soner som omfattas
pensionen att utges,
nat EU/EES-land.

Enligt

För per4 kap. 6 § lagen om garantipension.
kommer emellertid
även garanti-

av förordningen
oavsett

om personen

är bosatt

i Sverige

eller

i an-

skall en förvärvsarbetare
ha rätt att uppbära
vart och ett av de länder, där han eller hon har tjänat in
I sådana fall skall beräkningen
av pensionen från varje land

förordningen

från

pension

pension.

ovan får enligt be1408/71 en samordning
med utländsk
stämmelserna
i förordningen
Repension inte ske, om den svenska pensionen har prorataberäknats.
ske enligt

geringen

proratatemporis-principen.

gjorde

pensionen

skall

Som angetts

dock bedömningen
proposition
att garantiinte
bara
svensk
inkomstgrundad
avtrappas
mot
penpension intjänad enligt lagstiftmot inkomstrelaterad
i nämnda

sion utan även
Grunden till detta ställningsning i annat land inom EU/EES-området.
förmåner
med utländska
tagande var bl.a. att samordningen
var att se
Detta eftersom
som ett led i beräkningen
av garantipensionen.
rege-

ringen

ansåg att garantipensionens

Samordningen
ordningens

bedömdes

storlek

inte kan beräknas

således inte utgöra

fristående.

en minskningsregel

i för-

mening.

mål
C-143/97
nyligen
avgjort
av EG-domstolen
Francesco Conti kan en sådan avtrappning
inte ske mot EU/EES-pensioner. EG-domstolen
bestämslog i nämnda mål fast att en nationell
Genom

ett

anses vara en bestämmelse
av förmåner,
om
om minskning
den beräkningsmetod
innebär att det pensionsbesom den föreskriver
lopp som personen har rätt till minskas för att en person har rätt till en
förmån i en annan förrnånsstat.

melse skall
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14.4

och

i internationella

bosättningstillägg
förhållanden
Vår

Övergångsvis garantipensionen

bedömning:

tillägg

kommer

fylla

kraven

att betalas

för

ningstillägg

rätt

till

ut inom

och bosättnings-

EU/EES-området.

Övergångsvis

För att uppeller bosätt-

garantipension

kommer

den pensionsberättigade
enligt principerna
om
i förordningen
EEG
1408/71 att ha rätt att med
försäkringstid
lägga samman försäkringseller bosättnings-

sammanläggning
svensk
tider

in i annat EU/EES-land.
Den del av den övergarantipensionen
den
bosättningsbaserade
ersätter
som
folkpensionen
och pensionstillskottet
kommer
för en person som

tjänats

som

gångsvisa

varit

även

försäkrad

i ett annat

EU/EES-land

att beräknas enligt
i förordningen
EEG
1408/71. Det
om andelsberäkning
vid
fastställande
gäller
Storleken
bosättningstillägget.
samma
av
den övergångsvisa garantipensionen
skall påverkas av utländsk pen-

principerna

Sl0I1.

Övergångsvis garantipensionen

skall

dels

utgöra

pensionärer

som helt saknar rätt till inkomstrelaterad
viss
till dem med låg inkomstrelaterad
utfyllnad
en
bosättningstillägget
kommer en pensionsberättigad,
rätt till

ett grundskydd

pension,
pension.

för

dels ge
Genom

som i dag inte har
och därför inte heller till Övergångsvis garantipension,
att
för den bosättningsbaserade
och det penfolkpensionen

SGA

kompenseras
sionstillskott
tiden

uppbär eller vid
som han eller hon vid omläggningen
ansökan om ålderspension skulle haft rätt till enligt dagens
Storleken
på den övergångsvisa garantipensionen
är, som när-

för

regler.

mare beskrivs
tjänstepension

i avsnitt

beroende av den tilläggspension
och den
den
har
till.
Vidare
pensionsberättigade
föreslår
rätt
som
vi att den övergångsvisa garantipensionen
skall påverkas av utländsk

socialförsäkringspension

och tjänstepension
samma sätt som i dag
Övergångsvis garantipension
och bosättningstillägg
mot SGA.
föreslås kunna betalas ut enbart till personer som är bosatta i Sverige
se avsnitt 9.1.
sker

För

pensionärer

EU/EES-ornrådet
1408/71

kan

gångsvisa
inom ramen

har varit
tidigare
bosatta
inom
som är eller
omfattas
EEG
av reglerna i förordningen
nr
emellertid
komma att gälla andra regler om den överoch

garantipensionen
för förordningens

och

bosättningstillägget

tillämpningsområde.

kan

anses

falla
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vara klart att den övergångsvisa
liksom
sättningstillägget
garantipensionen

och bosättningstillägg...

skall

betraktas

som en
och därmed falla

snarare än en socialbidragsförmån
tillämpningsområde,
förordningens
oavsett

trygghetsförmån
under

har rätt till

berättigade

inkomstrelaterad

och bo-

garantipensionen

Det torde

den

om

ålderspension

eller

pensionsinte.

Skäl

och
garantipensionen
är att både den övergångsvisa
bosättningstillägget
är lagfästa rättigheter
som utges enligt klart avoch som inte är beroende av en uppskattning
gränsade villkor
av indisom talar

viduella

härför

behov.
det

Av
betalas

följer

sagda

ovan

övergångsvisa

garantipensionen

att den

exportabilitetsprincipen

enligt

kommer

bosättningstillägget

och

att

inom EU/EES-området.

ut vid bosättning

som tjänat in försäkringsen pensionsberättigad
i ett annat EU/EES-land
eller bosättningstid
att kunna lägga samman
denna tid med den i Sverige intjänade tiden för att uppfylla kravet om
eller boför rätt till övergångsvis garantipension
tre års försäkringstid
Vidare

kommer

sättningstillägg.

Ett

pensionsberättigade

krav
kan

för

sådan

att den
i
ett års försäkringstid
är dock

sammanläggning

tillgodoräknas

minst

Sverige.
Den övergångsvisa

säkrings-

garantipensionen

bosättningstid.

eller

den pensionsberättigade

Den

har rätt till

är inte direkt

övergångsvisa
grundas

beroende

av för-

garantipension

i stället

som
de pensionsin-

eller vid ansökan
som han eller hon uppbär vid omläggningen
till,
skulle
haft
regler
dagens
ålderspension
rätt
om
om ålderspenom
vårt förslag
till
innebär
hade gällt. Emellertid
sion fortsättningsvis

komster

övergångsvis
framtiden

folkpensionen
att den bosättningsbaserade
den
har
pensionsberättigade
rätt till även i
som
till honom eller henne och då i form av över-

garantipension

och det pensionstillskott
skall

utges
garantipension

eller som bosättningstillägg.
Dessa pensionsär i viss mån beroende av den bosättningstid
som den penkan tillgodoräknas.
För rätt till en oreducerad folkpensionsberättigade

gångsvis
förmåner

kan tillgodoräknas
att den pensionsberättigade
en bosättmed
ningstid om 40 år. Vid kortare bosättningstid
utges folkpensionen
så stor andel därav som svarar mot förhållandet
mellan det antal år för
vilka bosättningstid
kan tillgodoräknas
och talet 40. Vid fastställande
sion

krävs

skall
av det belopp som skall ersätta pensionstillskottet
också kunna ske
antalet tillgodoräknade
pensionspoäng

beräkningen
för tilläggs-

för den pensionsberätom en sådan beräkning är förmånligare
de
skall
tigade. Vid fastställande
belopp,
ersätta den bosättav
som
och som skall ingå
och pensionstillskottet
ningsbaserade folkpensionen
i beräkningsunderlaget
för beräkning av den övergångsvisa garantipen-

pension,

sionen

ning

eller

bosättningstillägget,

av förordningens

bör en andelsberäkning
med tillämpske. Detta innebär i

proratatemporis-principen
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bör

beräkningsunderlag,

att i den pensionsberättigades

korthet

SOU

dessa

som den
från
de
länder
har rätt till
pensionsberättigade
vart och ett av
som han
Eftersom själva den övergångsvisa garantipenhar tjänat pensionsrätt

belopp

motsvara

pensionsbelopp

beräknat

ett proportionellt

kommer denna beräkning enförsäkringstid
sionen inte är grundad
dast att göras av den del av beräkningsunderlaget
som utgör ersättning
och pensionstillskottet.
folkpensionen
för den bosättningsbaserade
skall

Prorataberäkning

fastställs,
ske före det att beräkningsunderlaget
skall ingå det belopp som den pensionsbe-

dvs. i beräkningsunderlaget

har rätt att få utbetalt till sig.
Som redovisats i avsnitt 7 föreslår

rättigade

skall
att i beräkningsunderlaget
kommer
i
Härigenom
beskattas
Sverige.
en
som
den
övergångsvisa
storleken
utländsk
påverka
pension
att
gaav
kommer
bosättningstillägget
Någon påverkan
rantipensionen.
en

ingå utländsk

pension

inte att ha, frånsett att sådan pension
kan komma att påverka pensionstillskottet.

utländsk

sätt som reFlertalet
av
garantipensionen
upp-

pension

dovisats

ovan
de personer som omfattas av den övergångsvisa
bär vid omläggningen
en oavkortad folkpension

eller kommer

i vart fall

lagen
Övergångsbestämmelser
av ovan nämnda
sådan
folki
inom
kort
uppbära
AFL
ändring
att
en
om
omfattas
I princip
samtliga pensionsberättigade
av besom

tillämpning

med

1992:1277

pension.

och bosättningstillägg
garantipension
om övergångsvis
i ovan
således att uppbära sådan förmån som är förtecknad

stämmelserna
kommer

vilka förorddvs. förmåner
bilaga 4 D till förordningen,
får
innehållande
och
indragning
bestämmelser
minskning,
om
innebär
tillämpas. Detta
att för de allra flesta pensionsberättigade
som
med stöd av nu gällande regler skulle vara berättigade till pensionstillnämnda

ningens

skott

sådan utländsk

pension

pensionstillskottet

innan

kommer

skall

ersätta

att ha minskat det belopp som
beloppet läggs till beräknings-

underlaget.
Den övergångsvisa

garantipensionen

i princip

en direkt

övergångsvis
samtliga

till

garantipension

till övergångsvis
som är berättigade
Om den pensionsberättigade
har rätt till SGA eller

SGA

svensk

och

ålders-

förtids

Genom

av SGA. Genom omläggningen
kommer
bruttopensionen
att höjas

för
gabe-

av den pensionsberättigades
sampensionsinkomster
som i dag påverkar

storleken
De

är, förutom

svensk

ålders-

utländsk

tjänstepension

och

efterlevandepension,

och

eller

änkepension,

utländsk

obligatorisk

förtidsviss

den pensionsberättigade

om
av den utländska pensionen i Sverige.
konstruktion
medför en pensionsinkomst,
vare

skatt för utbetalningen

SGA-reglemas

till

översättning

ror enligt dagens regler
lade pensionsinkomster.

erlägger

att den är en ersättoch pensionstillskottet,

pensionsberättigade

rantipension.

rätten

är, förutom

folkpensionen

ning för den bosättningsbaserade

1999: 17

Övergångsvis garantipension
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sig den är svensk eller utländsk,
sådant

till

rättigas

skatteavdrag.

och bosättningstillägg...

faktiskt beatt den pensionsberättigade
SGA utgör i dag högst 1,515 prisbas-

för en ensamstående
1,34 prisbasbelopp
för
person respektive
att pensionen uppgår till detta been gift person, under förutsättning
lopp. Om den pensionsberättigades
pensionsinkomster
är lägre blir

belopp

även SGA
den

lägre och vid högre inkomster

pensionsinkomst

ländsk

pensionsinkomst

som överstiger
i dag påverkar

det att om sådan pension

reduceras

högsta
SGA

SGA

SGA.

med 65 % av
även ut-

Eftersom

i positiv

riktning,

inte ingår i beräkningsunderlaget

innebär

kommer

den

efter omläggningen.
att få en lägre nettopension
Som en följd av att en utländsk pension berättigar den pensionsberätkommer att utges som en
tigade till en skatteförmån, som i framtiden
också
kommer
pensionsförmån,
pension
att påverka rätten i
samma

pensionsberättigade

sänkande
dock

riktning.

alltjämt

Den

pensionsberättigades

att vara högre

eller

lika

bruttopension

hög som den var före

kommer

omlägg-

ningen.
Den övergångsvisa

ning

garantipensionen

av dagens Skatteregler
erhåller
övergångsvis

är sålunda

för pensionärer.

Den

en direkt översättpensionsberättigade

kommer
garantipension
som
genom omläggningen att få en högre bruttopension
för att kunna erlägga skatt
pensionsinkomsten,
för den skull blir lägre än vad
utan att nettopensionen
den var före omläggningen.
Mot denna bakgrund är det vår bedömning
pension inte är en sådan
att den samordning
som sker med utländsk

minskningsregel
nämnas

ningen

1408/71. Det skall också
som anges i förordningen
i förordatt reglerna om bl.a. samordning av pensionsförmåner
endast reglerar att den pensionsberättigades
inte
bruttopension

får minska

Förordningen

p.g.a av samordning med förmån från annat medlemsland.
reglerar inte
något sätt hur den enskilda medlems-

Vår uppfattning
är således att det
statens Skatteregler är konstruerade.
inte strider mot reglerna i förordningen
1408/71 att det i beräkningsunderlaget för övergångsvis garantipension
ingår utländsk pension som
den pensionsberättigade

erlägger

skatt för i Sverige.

det är en utländsk lagstiftad pension eller
grund av ett utländskt tjänstepensionsavtal.

en pension

Detta

oavsett om
utbetalas
som
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15

Generella

15.1

Offentliga

Enligt

kommittédirektiv

åtaganden

direktiven

skall
åtaganden dir.
1994:23
förutom offentliga
det
föremål
vårt
åtagandet
för
offentliga
är
om
som
uppdrag bör vara en offentlig
Om prövning av åtagandet
angelägenhet.
leder till bedömningen
angelägenhet
att det får anses vara en offentlig

sättningslöst

pröva

skall lämplig

nivå för verksamheten

dessa direktiv

Enligt

skall

ning eller inkomstrninskning
samt

analysera

Frågor rörande
snitt

anges.
också, om förslagen innebär utgiftsökför staten, visa hur dessa skall finansieras

möjligheterna
kostnader

till

och

besparingar

och finansiering

har

effektivisering.

redan behandlat

i av-

13.2.

Ålderspensionssystemet har

under

de senaste åren varit

föremål

för

en genomgående reformering
som har föregåtts av ett grundligt utredDet har därvid rått enighet om att det, i likhet med det nuvarande systemet,
också i fortsättningen
skall finnas ett grundskydd

ningsarbete.

för samtliga de pensionärer
som garanterar
en rimlig levnadsstandard
grund av olika omständigheter inte har tjänat
som
en tillräckligt
hög pension. Vidare gäller att detta grundskydd
skall finansieras
med
skattemedel.
För de pensionärer

som är födda år 1938 eller senare skall grundskyddet utges som en helt beskattad garantipension.
Också det i dag
gällande
för ålderspensionärer
grundskyddet
i fonn av folkpension,

pensionstillskott

och SGA

skall

omvandlas

skydd. Detta är vårt uppdrag.
Mot bakgrund av det omfattande
skett

pensionsornrådet

till

ett helt beskattat

grund-

fömyelsearbete

och med hänsyn

till

som nyligen har
den tekniska karaktären

kan
inte se det som vår uppgift att överav vårt utredningsuppdrag,
väga någon nyordning
den
karaktär
syftar
av
som de nämnda direktiven
till.
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15.2

konsekvenser

Regionalpolitiska
direktiven

Enligt

dir.

1994:23

regionalpolitiska

redovisa

skall

kon-

beakta hur förslagen påverkar
sekvenser av våra förslag. Därvid skall
servicen i olika delar av landet.
och den offentliga
sysselsättningen
för pensionärer med ingen
Våra förslag innebär att ålderspensionen

höjs i en sådan omfattning
att den disponibla pensionsinmed en kommunalför de pensionärer som bor i kommuner
högst 34 % inte sänks. Detta sker genom en generell höjning

eller låg ATP
komsten
skatt

Därför

av de lägsta

pensionema.

övergångsvis

garantipension

än 34 % att få höjd disponibel
blir höjningen.

inkomsten

med att den disponibla
ökar med knappt en miljard kronor
i kraft.

att leda till

konsumtion

sysselsättningsutvecklingen

med

inom

bland ålderspensionärer

när den övergångsvisa garantipenär att ökningen i viss mån kommer

Vår bedömning

ökad privat

de pensionärer

med lägre skattesats
som bor i kommuner
inkomst. Ju lägre skattesats desto större

Vi räknar

sionen träder

alla

kommer

vilket

i sin tur kommer

att bidra till

landet.

bidrag till sysselsättningen
dock konstatera
att eventuella
och regionerna.
mellan kommunerna
att bli ojämnt fördelade
inkomsten
Detta hänger samman med att ökningen av den disponibla
Således
kommunalskattens
storlek.
är, som redan nämnts, avhängig
Vi

kan

kommer

genomgående är hög i Norrlands komgäller t.ex. att kommunalskatten
och
Dalarna
Gotland,
Blekinge
är andra regioner med höga
muner.
finner man framkommunalskattesatser.
Den lägsta kommunalskatten
kommuner
stockholmsområdet.
för allt i vissa

J

15.3

konsekvenser

dir.
konsekvenser
jämställdhetspolitiska
om
våra förslag föregås av en analys av hur förslagen förkvinnors
respektive mäns villkor och därmed förutsätt-

direktiven

Enligt
1994:124
väntas

ämställdhetspolitiska

skall

påverka

ningar för jämställdhet

mellan

könen.

Det har framgått att merparten
av de personer som helt saknar ATP
eller har en låg sådan pension och som därför kommer att beröras av
våra förslag

är kvinnor.

ställdhet

som karaktäriserat
sionssystemet.

Det

kan således
arbetsmarknaden

sägas att den brist
ger återspeglingar

jämi pen-

mellan män
kan anses befrämja jämlikheten
och kvinnor genom att den ger även de kvinnor som har haft liten eller
till försörjning.
till arbetsmarknaden
ingen anknytning
en möjlighet

Dagens

grundtrygghet

Generella

SOU 1999:17

kommittédirektiv

är huruvida de grundnivåer som gäller i dag är
som har diskuterats
jämställdhetsperspektivet.
tillräckligt
höga med tanke
under de senaste åren
Som redan nämnts har ålderspensionssystemet

Vad

föremål

för en grundlig utredning. De förslag
har inte inneburit
för övergångsvis
garantipension
varit

som har presenterats
någon generell höj-

slutsatsen att det grundAv detta drar
av ersättningsnivåerna.
har
bedömts vara tillfredsi
det
nuvarande
gäller
systemet
som
våra förslag i princip inte medför någon försämställande.
Eftersom

ning

skydd
ring,

för den pensionsberättigainnebär en förbättring
förutsätter
med de i dag gällande bestämmelserna,
att den

och i många fall

de jämfört

övergångsvisa

garantipensionen

uppfyller

de

jämställdhetspolitiska

krav som kan ställas för vårt uppdrag.

15.4

Konsekvenser

för

brottsförebyggande
I direktiven

dir.

1996:49
arbetet

brottsförebyggande
kommittéer

eller

utredare

brottslighet

och

det

arbetet

för brottsligheten
om konsekvenser
alla
förslag
att
som läggs
anges
skall

och det
fram

av
innehålla
och
analys
av en
en
och för det brottsförebrottsligheten

föregås

för
av effekterna
byggande arbetet. Det gäller bl.a. förslag som rör den sociala välfärden.
Om kommittén
eller utredaren bedömer att en sådan analys och redo-

redovisning

inte kan göras

visning

uppdraget

eller

ämnets

sätt till följd av utredningsett meningsfull
skall detta anges och särskilt motivekaraktär,

ras.
Vi

att våra förslag inte innebär
för vår målgrupp, huvudsakligen kvinnliga

kan konstatera

skillnad

jämfört
förslagen,

principiell

pensionstillskott
systemet med folkpension,
är vår uppfattning
att de här presenterade utredningseller
vad gäller brottsligheten
inte medför någon förändring

med det nuvarande

och SGA.

någon

ålderspensionärer,

Därför

det brottsförebyggande

arbetet.
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Författningskommentar

16.1

Förslaget
1998:702

till

lag

om

ändring

i lagen

garantipension

om

Inledning
som träder i kraft den 1 januari
om garantipension,
i det reformeangående grundskyddet
i dag bestämmelser

I lagen 1998:702
finns

2001,

rade ålderspensionssystemet

såvitt

gäller

personer

födda

år 1938 eller

I denna

lag finns
utgörs av garantipension.
senare. Detta grundskydd
för
angående grundskyddet
också genom vårt förslag,
bestämmelser
dvs.
ålderspensionssystemet,
dem som inte omfattas av det reformerade
personer som är födda år 1937 eller tidigare. På grund av att grundoch det särskilda
pensionstillskott
av folkpension,
föreslår
för
SGA
skall avskaffas
grundavdraget
att grundskyddet
år
skall
garantipension
födda
eller
tidigare
1937
utgöras
av
personer
och bosättningstillägg.
Benämningen garantipension är lika för såväl de

tryggheten

i form

ålderspensionssystemet
som
personer som omfattas av det reformerade
i lagen är också
för dem som står utanför. Flertalet av bestämmelserna
lika för båda grupperna, men själva beräkningen av garantipensionen
är
endast
helt olik. Bestämmelserna
bosättningstillägg
personer
avser
om
inte annat än i förekommande
som enbart gäller personer födda
fått
år 1938 eller senare. Flertalet av dessa bestämmelser
har emellertid
föreslår
bestämmelserna
gäller
eftersom
vi
beteckningar,
att
som
nya
år 1937 eller

födda

fall

följdändringar

tidigare.

Vi föreslår

i de bestämmelser

för personer födda år 1937 eller
serna för de yngre personerna.
Nedan har används begreppet

tidigare

skall

finnas

pensionsberättigad

är klart
sion

före bestämmeläven när det inte

till garantipenatt den berörda personen faktiskt är berättigade
eller bosättningstillägg.
används
När begreppet äldregeneration

avses personer

som är födda

år 1937 eller tidigare.

228 F öifattningskommentar
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1 kap. Allmänna

bestämmelser

1 §
I lagen 1998:702
rätten
De

tas även
om garantipension
grundskydd för personer som är födda

till

pensionsformema

nya

benämns

bestämmelserna

om
år 1937 eller tidigare.

garantipension

och

bosättnings-

tillägg.
Paragrafens
ningarna

för

nya
rätt till

första

innehåller

stycke

de allmänna

och bosättningstillägg.

garantipension

förutsättAv

3 kap.
skall fastställas ett beräkatt för varje pensionsberättigad
ningsunderlag,
som skall uppta hans eller hennes pensionsförmåner.
Det är storleken
detta beräkningsunderlag
som avgör om och med
vilket belopp garantipension
till personer födda år 1937 eller tidigare
4 § framgår

skall utges.
2 §
I paragrafen
eller tidigare

för personer
anges att även grundtryggheten
skall finansieras av enbart statsmedel.

födda

år 1937

2 kap Försäkringstid
1-4 §§ och 6-7
I paragrafema

§§
har gjorts följdändringar.

Garantipensionen
cip inte beroende

för personer
av försäkringstid

ringstid

för garantipension.

år 1937 eller tidigare

är i prin-

annat än att det krävs tre års försäksig för rätt till sådan pension.

för att kvalificera
Andra kapitlet innehåller

ringstid

födda

bestämmelser

Paragrafema

om vad som utgör försäki kapitlet har kompletterats
så

att bestämmelserna
även omfattar äldregenerationen.
om försäkringstid
Bestämmelserna
i andra kapitlet motsvarar
i princip bestämmelserna
för folkpension
enligt 5 kap.
om tillgodoräknande
av bosättningstid
AFL.
Någon motsvarighet
till ATP-regeln
eller att bosättningstid
i
vissa fall även kan tillgodoräknas
grundval av inkomster
gäller inte
för garantipension

för pensionsberättigade
som är födda år 1938 eller
för äldresenare. De flesta personer som omfattas av grundtryggheten
generationen
har redan sin möjlighet
försäkringstid
bakom
att tjäna
sig. I punkten 2 till övergångsbestämmelsema
också
den
föratt
anges

säkringstid

före ikraftträdandet
tjänat
som den pensionsberättigade
för garantipension
av denna lag skall tillgodoräknas
som försäkringstid
och för bosättningstillägg.
Detta gäller såväl för äldregenerationen
som
för personer födda år 1938 eller senare. Personer som är födda år 1937
eller tidigare och som vid ikraftträdandet
av denna lag ännu inte uppbär

SOU 1999: 17

Författningskommentar

ålderspension
sion

skall

dock

kunna

och bosättningstillägg

tjäna

försäkringstid

för garantipen-

sätt som rätt till folkpension och pensionstillskott
har kunnat tjänas in. Även detta regleras i
Även de bestämmelser
2 i övergångsbestämmelsema
punkten
som
finns i de i dag gällande övergångsbestämmelsema
till 5 kap. AFL
föreslås

i tillämpliga

3 kap. Uttag

motsvarande

delar utgöra

och beräkning

försäkringstid.

av garantipension

och

bosättningstillägg
bestämmelser
Kapitlet
som innehåller
om uttag och beräkning av gaför personer födda år 1938 eller senare, har kompletterats
rantipension
med bestämmelser
och boom uttag och beräkning
av garantipension
för äldregenerationen.
bestämmelserna
De inledande
sättningstillägg
omfattar

samtliga

pensionsberättigade.

Därefter

regleras

hur

garanti-

för personer födda år 1937 eller tidigare skall beräknas. Bestämmelserna
för personer födda år
om beräkning
av garantipension
1938 eller senare kommer därefter. I dessa föreslår
inga andra för-

pensionen

ändringar

än följdändringar.

om beräkning

Slutligen

innehåller

kapitlet

bestämmelser

av bosättningstillägget.

1 §
I paragrafen finns en kvalifikationsregel
som innebär att en förutsättning för att även en person som är född år 1937 eller tidigare överskall vara berättigad
till garantipension
eller bosättningshuvudtaget

tillägg

sig försäkringstid
är att personen i fråga kan tillgodoräkna
om
för äldregenerationen
tre år. Som nämnts ovan kan försäkringstid
i detta avseende tjänas
såväl genom bosättning som genom
med
för tilläggspension.
tillgodoräknade
För personer födda
pensionspoäng

minst

år 1937 eller

tidigare

inte någon undre

bosättningstillägg.

finns

i motsats till vad som gäller yngre personer
för rätt till uttag av garantipension
eller
eller bosättningstillägg
skall kunna
Garantipension

åldersgräns

betalas ut i och med att lagen träder i kraft. Samtliga personer som omfattas av vårt förslag föreslås ha rätt att göra nya eller fortsätta pågående uttag av pensionen vid ikraftträdandet
av våra förslag.
2 §

Paragrafens

första

paragrafens

andra

stycke motsvarar 6 kap. l § andra stycket AFL och
för personer
stycke avser uttag av garantipension
födda år 1938 eller senare. För båda åldersgruppema följer att den perålderspension enligt LIP
son som också har rätt till inkomstgrundad
kan ta ut garantipension
eller i förekommande
fall bosättningstillägg
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ålderspension begärs för samma
om uttag av inkomstgrundad
tid. Om den pensionsberättigade
gör ett partiellt uttag av den inkomstskall garantipensionen
eller bosättningsålderspensionen
grundade
endast

andel. Personer ur äldregenerationen
utges med motsvarande
från personer födda år 1938 eller senare, även göra
skillnad
motsvarande
uttag av garantipension eller bosättningstillägg

tillägget
kan, till

partiellt

sätt som gäller för uttag av folkpension,
rätt till någon tilläggspension.

även om han eller hon inte har

3 §
vid partiellt uttag av garantipenanges beräkningsmetoden
Bestämmelsen
sion och i förekommande
fall av bosättningstillägg.
är
så
ske
det
båda
skall
Beräkningen
åldersgruppema.
för
att
gemensam
I paragrafen

först

beräknas

vad

garantipension

hel

eller

helt

bosättningstillägg

skulle ha blivit vid helt uttag av sådan pension. Därefter sker andelsberäkningen. Som anges i 4 § skall för beräkningen
av garantipensionen
beräkningsunderlag
i den pensionsberättigades
för äldregenerationen

folkpension och
den tilläggspension,
bl.a. ingå ett belopp motsvarande
vid tiden för utbetalning
pensionstillskott
som den pensionsberättigade
skulle haft rätt till. Om den pensionsberättigade
av garantipensionen
gör ett förtida partiellt
uttag vid t.ex. 63 års ålder skall i beräkningssåledes ingå en hel 63-års pension, som minskats
sätt
underlaget
som framgår av 6 kap. LIP respektive 6 kap. AFL i detta kapitels lydelse före
skall

den

2001.

1 januari

motsvarande

Vid

läggs till beräkningsunderlaget.

garantipensionen

Beräkning

uttag av ålderspension
ett uppskjutet
belopp ha räknats upp före det att de
sker först efter det att
Andelsberäkning

sätt nämnda

eller bosättningstillägget

beräknats.

för den som är född år 193 7 eller

av garantipension

tidigare.
4 §
vilket underlag den årliga garantipensioI den nya paragrafen anges
skall beräknas. Denna garantipensionen
är i
nen för äldregenerationen

princip

endast en översättning
som påverkar SGA

inkomster

pensionen.
inte

Reglerna

för

av det särskilda grundavdraget
också skall påverka storleken

beräkning

av andra

varför

pensionsförmåner

de

garantiskall

skall därför ett beräkatt beräkna garantipensionen
alla
de
pensionsinkomster
upptar
som
som påverkar storDen pensionsberättigades
garantipension
på SGA fastställas.

ändras.

För

ningsunderlag
leken
skall

fastställas

årligen

varför

varje år. Beräkningsunderlaget

skall beräknas
ett beräkningsunderlag
kan även behövas räknas om under året

SOU 1999:17

och
nedan
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nytt beräkningsunderlag
och i avsnitt 7.8.

I första

och andra styckena

ingå i beräkningsunderlaget.

folkpension

fastställas.

När

så skall

ske redovisas

anges vilka pensionsinkomster
som skall
Vid omläggningen
till garantipension
från

är det de pensionsinkomster

som utges till den pensionsskall
i
ingå
För den pensionsberäkningsunderlaget.
som
berättigade
tidpunkt inte uppbär ålderspension skall vid
som viddenna
tiden för ansökan om ålderspension beräkningsunderlaget
fastställas

berättigade

de pensionsinkomster

som skulle ha utgetts till den pensionsberättigade
reglerna i AFL om folkpension
m.m. alltjämt hade tilllämpats samt övriga pensionsförmåner
som för samma tid utges till den
pensionsberättigade.
Motsvarande
gäller vid den årliga beräkningen av
om de tidigare

garantipensionen.
ordnats

med

skett innan
När

Om

förmånen

förmån

annan

beloppet

har samordnats

eller

inkomst

skall

eller
denna

skulle

ha samha
samordning

läggs till beräkningsunderlaget.

någon av de pensionsinkomster
som ingår i beräkningsunderupphör eller ny sådan förmån tillkommer
skall beräk-

laget förändras,

ningsunderlaget
Den

räknas om.

tilläggspension

vid insom utges till den pensionsberättigade
ingå i beräkningsunderlaget.
Den folkpension
till antalet tillgodoräknade
år med pensions-

gången av år 2001 skall

som utges i förhållande
poäng kommer vid samma tidpunkt
Därför kommer den tilläggspension

att utges i form

av tilläggspension.
som skall ingå i beräkningsunderlaget även att omfatta en del av dagens folkpensionen.
Den del av
tilläggspensionen
skall beräknas efter de i
som utgörs av folkpension
6 kap. LIP gällande bestämmelserna.
Detta belopp skall alltså fastställas

i förhållande

syn skall,
1998:675

till

antalet

fastställda

år med pensionspoäng.

Hän-

med tillämpning

av vårt förslag till ändring av 15 § lagen
införande
även tas till vissa år
om
av LIP införandelagen,
vilka enligt 5 kap. 4 § AFL i dess lydelse före den l januari 2001 likställs med poängår. Vid fastställande
vi i
av detta belopp föreslår
samma paragraf att en kvinna som är född år 1944 eller tidigare och
änkepension
med stöd av övergångsreglema
till lagen
som uppbär
1988:881
sig mannens
om ändring AFL också skall få tillgodoräkna
ATP-år.
Detta behandlas i författningskommentaren
till vårt förslag om
ändring i införandelagen.

Följsamhetsindexeringen
visas

i avsnitt

kan
sätt som redoav tilläggspension
minskar eller ökar i
att tilläggspensionen
vad den ursprungligen
till mätt i kronor.
var fastställd

8.7 medföra

förhållande

till

Härigenom

kommer

ningsunderlaget.

tilläggspensionens
förändring
att påverka beräkNär detta sker kan det också innebära att även den del

folkpenav tilläggspensionen
som avser att ersätta den ATP-baserade
sionen sjunker under storleken
den
den
grundtrygghet
av
som
pen-
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haft rätt till

skulle

sionsberättigade

om folkpenår 1937 eller tidigare
i AFL

reglerna

enligt

sion. För att en pensionsberättigad
som är född
inte skall få en lägre grundtrygghet
än vad han eller hon skulle haft rätt
finns i paragrafens första stycke en spärregel.
till före omläggningen
skall tilläggspensioInnebörden
av denna är att i beräkningsunderlaget
vad den pensionsberättigade

uppgå till minst

nen alltid
till i form

folkpension
av ATP-baserad
Folkpension utges också i förhållande

ningsår.

Hela

enbart

folkpension

hennes

i förhållande

Om den pensionsberättigade

underlaget.

i förhållande

folkpension

skall

pensionspoäng,

pensionsberättigade

till

kan tillgodoräkna
än till

bosättningstiden

till

haft rätt

bosättningsår.
antalet

då ingå

skall

folkpensionsbelopp

detta

antalet

in någon tilläggspension

inte har tjänat

den pensionsberättigade
hans eller

till

skulle

Om

utges
bosätt-

i beräknings-

sig en bättre
antalet år med

för vilket den
av folkpensionsbeloppet
får kompensation
i form av tilläggspension

den del
inte

Kan han eller

ingå i beräkningsunderlaget.

hon i stället

tillgodoräknas

dvs. han eller
i form av tilläggspension,
ett fullt folkpensionsbelopp
eller därmed likhon kan tillgodoräknas
30 år med pensionspoäng
ställda

år, skall något bosättningsbaserat

inte ingå i

folkpensionsbelopp

beräkningsunderlaget.
Till

vilket

belopp

denna

folkpensionsdel

skall

fastställas

och hur

som vid omläggningen
som en pensionsberättigad
skall fastställas med
ännu inte uppbär ålderspension kan tillgodoräknas,
5-6
bestämmelserna
härom
enligt
kap. AFL i dessa katillämpning
av
pitels lydelser före den 1 januari 2001. Vid fastställande
av intjänad

många bosättningsår

skall

bosättningstid
stämmelser.

Vilka

fattningskommentaren

hänsyn även tas till därtill hörande övergångsbedessa bestämmelser
är redovisas nedan under förtill punkten

2 i övergångsbestämmelsema.

vare sig
som ingår i beräkningsunderlaget
relaterat
till den
eller
inte
skall
tilläggspension
vara
av
civilstånd.
Detta framgår av 6 kap. 2 § AFL i papensionsberättigades
ragrafens lydelse före den 1 januari 2001 och av 6 kap. 2 § LIP. Vid
Det folkpensionsbelopp

det utges i fonn

ändrat
därför

civilstånd

kommer

I beräkningsunderlaget
vid

därför

också beräkningsunderlaget

omläggningen

1969:205

att ändras

att räknas om.
också ingå det pensionstillskott

den pensionsberättigade
utges till
Har pensionstillskottet
pensionstillskott.

om
förekomst
av
belopp som betalas

grund

skall

folkpensionsbeloppet

enligt

och

som
lagen

minskats

eller utländsk pension skall det
av tilläggspension
ingå i beräkningsunderlaget.
efter
samordningen
ut

Det samma skall gälla för den person som vid omläggningen
ännu inte
kan,
uppbär ålderspension. Vid beräkning av pensionstillskottsbeloppet
till skillnad från beräkningen
det
bosättningsbaserade
folkpensionsav

beloppet,

hänsyn

även tas till

det antalet

ATP-år

som den pensionsbe-

SOU 1999:17
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sig, om en sådan beräkning

kan tillgodoräkna

rättigade

är fönnånligare

för den pensionsberättigade.
eller vid
Som nyss nämnts är det den pension som vid omläggningen
för ansökan om ålderspension
utges eller skulle ha utgetts
enligt
tidigare
gällande bestämmelser
som skall ingå i beräknings-

tidpunkten

och folkpenav tilläggspension
sion ökat på grund av att den pensionsberättigade
skjutit upp sitt uttag
år,
efter
65
skall
den
tilläggspenfyllda
uppräknade
ålderspension
av
Om ålderspensionen

underlaget.

sionen

och

i beräkningsunderlaget.

ingå

och folkpensionen

om tilläggspensionen
uttag, dvs. den minskade

gäller
förtida
skall

folkpensionen

i form

ännu inte uppbär

ålderspension

samma
grund av
och folkpensionen

tilläggspensionen

då ingå i beräkningsunderlaget.
skall

Det

minskats

För den som vid omläggningen
och tilläggspensiofolkpensionen

sätt med stöd av 6 kap. 2 § AFL
nen beräknas på motsvarande
grafens lydelse före den 1 januari 2001 och 6 kap. 5 § LIP.

i para-

skall till beräkningsFör dem som tar ut en del av ålderspensionen
och folkpension
läggas den tilläggspension
som hade utgetts
vid helt uttag av ålderspension.
Garantipensionen
utges därefter med

underlaget

den andel som uttag begärts med.
I första stycket anges att också den tjänstepension
skall

pensionsberättigade

ingå i beräkningsunderlaget.

som utges till den
Även i denna

får utsom den pensionsberättigade
Om tjänstepensioingå i beräkningsunderlaget.

är det den tjänstepension

situation
betald

till sig som skall
allmänna åldersbruttosamordnad
med den pensionsberättigades
är
nen
och folkpension skall denna samordning ske med den tilläggspension

skulle haft rätt till enligt reglerna
som den pensionsberättigade
i dess lydelse före den 1 januari 2001. I 6 § anges vad som avses
med tjänstepension.

pension
i AFL

som enligt 4 kap. 5 § har samordnats med tillunder vissa
skall ingå i beräkningsunderlaget

Yrkesskadelivränta

läggs-

och folkpension

I paragrafens tredje stycke anges att om den yrkesskaden
har rätt till, har reducerat hans
pensionsberättigade
som
skall
hennes tilläggspension,
och pensionstillskott
folkpension

förutsättningar.
delivränta
eller

Yrkesskadelivräntan

ingå i beräkningsunderlaget.

yrkesskadelivräntan

med så stor del att detta uppgår till ett
hade haft rätt till i
vad den pensionsberättigade

skall ingå i beräkningsunderlaget

belopp

motsvarande

form

och ATP till den del denna har
pensionstillskott
av folkpension,
minskat pensionstillskottet.
Om beräkningsunderlaget,
trots att yrkesskadelivräntan
minskat
pensionstillskottsbefolkpensionsbeloppet,

loppet

och tilläggspensionen,

sionsberättigade

enligt

överstiger

reglerna

i AFL

den grundnivå
skulle

haft

någon del av livräntan
ingå i beräkningsunderlaget.
berättigades
grund av uppskjutet
grundbelopp
9

som den penrätt till skall inte

Om den pensionsuttag,

överstiger
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för en ensamstående och 1,34 prisbasbelopp
för en
får
beräklivräntan
dock
inte
med
del
ingå
gift,
är
större
än
att
som
uppgår högst till nämnda belopp. Liksom följer av paningsunderlaget
ragrafens första stycke skall även i denna situation i beräkningsunder1,515 prisbasbelopp

folkpension

laget ingå den tilläggspension,
att få utbetald

kommer

sig efter

till

och pensionstillskott

som
om ålderspension
med yrkesskadeliv-

får eller vid ansökan

faktiskt

den pensionsberättigade

samordningen

räntan.
skall

Beräkningsunderlaget

om årligen och under
i beräkningsunderlaget
ökar,

räknas

av de belopp som ingår
eller på annat sätt förändras.

något

året när
minskar

5 §
som skall anses
likställda
med tilläggspension.
Här anges att övergångsvis änkepension
från tilläggspensionen
till
beräknad
enligt övergångsbestämmelsema
I denna paragraf

ingå

och

skall

ringspension
underlaget.
underlaget

bestämmelser

förmåner

om vilka

med tilläggspenom ändring i AFL, skall likställas
Även utländsk
socialförsäki beräkningsunderlaget.

lagen 1988:881
sion

finns

likställas

med tilläggspension

och ingå i beräknings-

pension skall
att utländsk
erlägger
är att den pensionsberättigade
Ett krav

för

ingå i beräkningsskatt

i Sverige

för

pensionen.
6 §
Sådan tjänsteanges vad som avses med tjänstepension.
ingå
storleken
SGA
skall
i
beräkningsunderpension som påverkar
Detta är sådan pension som utlaget för beräkning av garantipension.
I paragrafen

Med tjänstepension
avgrund av tidigare tjänsteställs samma krav
tjänstepension

ges till följd av föregående tjänsteförhållande.
ses även pension till anställds efterlevande
förhållande.

Vad

beträffar

utländsk

som gäller för annan utländsk pension, dvs. att den pensionsberättigade
skall erlägga skatt i Sverige för utbetalning.
7 §
I paragrafen

sionsberättigade
punkten

anges att för rätt till
vid omläggningen

för ansökan

dan pension

enligt

Detta motsvarar

garantipension
uppbär

krävs

folkpension

att den peneller vid tid-

om ålderspension skulle ha varit berättigad till så5 kap. AFL i dess lydelse före den 1 januari 2001.

i princip

reglerna

för SGA i 48 § kommunalskattelagen

men till skillnad från den regeln har en person som
endast uppbär utländsk
med svensk folkpension som är likställd
Det saknar betydelse om folkpenpension inte rätt till garantipension.

jämte

anvisningar,

sionsbeloppet

är bosättnings-

eller ATP-baserat.

Inte heller

ställs något

Författningskommentar
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krav på att folkpensionsbeloppet
skall uppgå till något visst minsta beför en pensionslopp. Som framgår av 8 och ll §§ kommer emellertid
inte överstiger 0,24 prisbasbelopp
berättigad vars beräkningsunderlag
för det
utbetalning
av ersättning
För en person med så låg pensionsinkomst är det vanliga grundavdraget
lika förmånligt
som SGA.
Vidare utges garantipension
till personer födda år 1937 eller tidigaatt göras någon beräkning
slopade särskilda grundavdraget.

inte

eller

i
samlade pensionsinkomster,
om den pensionsberättigades
inte överstiger 3,0867 prisbasbelopp för den som
för den som är gift.
respektive 2,709 prisbasbelopp
är ensamstående

re endast

beräkningsunderlaget

en punkt där det vanliga grundavkommunalskattelagen
är lika förmånligt som eller förmånligare
än SGA. Som framgår av 3 kap. 17 § och
i
kan den pensionsberättigade
10 i övergångsbestämmelsema
punkten

Dessa

efter

är beräknade

gränser

48 § första

draget enligt

stycket

till bosättningstillägg.

dessa fall vara berättigad
8 §

överstiger

Om beräkningsunderlaget

första

beräkningsunderlag
upp om den pensionsberättigades
prisbasbelopp
men inte uppgår till 1,3 prisbasbelopp.
melse är lika

skall

den penberäk-

för SGA. Det är storleken
ges kompensation
skall bli. I denna
hur
kompensationen
avgör
stor
som
skall räknas
stycke beskrivs hur beräkningsunderlaget

sionsberättigade
ningsunderlaget
paragrafs

0,24 prisbasbelopp

för gifta

och ensamstående.

överstiger

0,24

bestäm-

Denna

om O,112 görs eni den del den
skäl för att garantipensionen

Avdraget

dast av beräkningstekniska
ersätter SGA skall motsvara storleken på det SGA som den pensionsberättigade hade erhållit med stöd av nuvarande skatteregler.
andra

I paragrafens

stycke

beskrivs

hur beräkningsunderlaget

skall

uppgår till minst 1,3
upp när de samlade pensionsinkomstema
prisbasbelopp men inte uppgår till 1,507 prisbasbelopp för den som är

räknas

ensamstående

fallet

beror

kommer

1,34 prisbasbelopp

eller

1,34 prisbasbelopp

senare motsvarar
ligger emellertid

1,507 prisbasbelopp

endast

den som är gift. För den
För en ensamstående
något under fullt SGA. Att så är
för

fullt

SGA.
skäl.

beräkningstekniska

Genom

uppräkningen

att kompenseras för det SGA som han
med stöd av dagens SGA-regler.

den pensionsberättigade

eller hon skulle

ha erhållit

9 §

Paragrafens
skall

räknas

första

upp
pensionsinkomster
oreducerad
den

stycke anger till vilket belopp beräkningsunderlaget
när hans eller hennes samlade
en ensamstående

för

i princip

folkpension

pensionsberättigade

motsvarar

dagens grundtrygghet

Det saknar betydelse

och pensionstillskott.
endast

har

rätt

i form

till

folkpension

och

av
om

pen-
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sionstillskott

eller om det i beräkningsunderlaget
även ingår andra pensåsom t.ex. tilläggspension
och tjänstepension.
Vid beräkning av SGA görs ingen skillnad i vad pensionsinkomstema
utgörs
storleken
pensionsinkomstema
av, utan det är uteslutande
som avgör
storleken
skatteavdraget.
sionsförmåner

I andra stycket

anges vad som gäller

i motsvarande

situation

för den

som är gift.
10 §
Vid

pensionsinkomster

storleken

SGA.

sionsinkomster

I denna paragraf
för

räkningsmetoden

överstigande

garantipension

dagens

har denna minskning
till

gränsen för fullt

överstiger

grundtrygghet

personer
SGA.

vars

minskar

lagts in i besamlade

pen-

11 §

Paragrafen

innehåller

rantipensionen

bestämmelser

för

födda

personer
räknats
upp

sionsinkomster

dragits av återstår
Tilläggspension

och

om vad som utgör den årliga gaår 1937 eller tidigare. Sedan penden inkomstrelaterade
pensionen

garantipensionen.

i fonn av inkomstgrundad
ålderspension och i form
utländsk
skall
änkepension,
tjänstepension,
pension
samt livränta
av
inte utges i form av garantipension,
varför dessa pensionsfönnåner
skall dras från det uppräknade beräkningsunderlaget.
föreslår

Eftersom

pensionstillskottet

inte

och
folkpensionen
att den bosättningsbaserade
längre skall utges kommer
garantipensionen

också att ge kompensation
för dessa pensionsförmåner.
Garantipensionen
utgörs således av ersättning för SGA och i vissa
fall även för den bosättningsbaserade
och pensionstillfolkpensionen
skottet.
I paragrafens

anges att för den som har så små pensionsinkomster
för ett visst år inte överstiger
att beräkningsunderlaget
0,24 prisbasbelopp
endast ersättning för den bogarantipensionen
ger

sättningsbaserade

andra

folkpensionen

är lika för ensamstående

Beräkning

stycke

och pensionstillskottet.

Bestämmelsen

och gifta.

av garantipension

för den som är född år 1938 eller senare

12 §

Paragrafen
ringar.

betecknades

tidigare

3

I paragrafen

har gjorts

följdänd-
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13 §

Paragrafen

betecknades

tidigare

4

I paragrafen

har gjorts

följdänd-

betecknades

tidigare

5

I paragrafen

har gjorts

följdänd-

betecknades

tidigare

6

I paragrafen

har gjorts

följdänd-

ringar.
14 §

Paragrafen

ringar
15 §

Paragrafen
ringar

Beräkning

av bosättningstillägg

17 §
Denna

tillägg
tillägg

för rätt till bosättningsanger förutsättningarna
Bestämmelsen
och hur detta skall beräknas.
om bosättningsgäller endast för personer födda år 1937 eller tidigare.
bestämmelse

har
I paragrafens
första stycke anges att rätt till bosättningstillägg
samlade
överstiger
bara en pensionsberättigad,
pensionsinkomster
vars
gränsen för rätt till garantipension.
bestämmelser
Paragrafens andra stycke innehåller
om med vilket
skall utges. Om det i den pensionsberättigaden bosättningsingår ett belopp motsvarande
baserade folkpension
för vilket ersättning inte utges i form av tilläggserhålla kompensation
pension enligt LIP, skall den pensionsberättigade
för detta belopp i form av bosättningstillägg.
Detta belopp motsvarar

belopp

bosättningstillägg

des beräkningsunderlag

skulle ha erhållit i kompensasom den pensionsberättigade
tion för denna pensionsförrnån
i form av garantipension
om hans eller
hennes beräkningsunderlag
de i första stycket angivna gränunderstigit

det belopp

skall alltid
serna. Detta belopp
5-6 kap. AFL i dess lydelse före

beräknas

övergångsbestämmelserna

framgår att
även kan ersätta den pensionsberättigade

4 kap. Utbetalning

av pension

enligt

1 januari

den

bestämmelserna

2001.

bosättningstillägg
för pensionstill

I punkten
i vissa

i
10 i
fall

skottet.

m.m.

1 §
I paragrafen

garantipension

har gjorts följdändringar.

om utbetalning m.m. av
lika för personer
är i huvudsak
och för personer födda år därefter.

och bosättningstillägg

födda år 1937 eller tidigare

Reglerna
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2 §
I paragrafen

har gjorts en följdändring.

3 §

Iparagrafen,

som motsvarar 5 kap. 16 § AFL, har gjorts följdändringar.
9 i övergångsbestämmelsema
anges att en pensionsberättigad
som är född år 1937 eller tidigare och som vid utgången av år 2000
vid bosättning utomlands
uppbär folkpension
med stöd av bl.a. 5 kap.
I punkten

16 § AFL

även skall

betalt

sig utan

till

få garantipensionen

att någon

eller

ny prövning

bosättningstillägget

skall

ske. Detta

utredovisas

nedan.
4 §
I paragrafen

har gjorts

dast för personer

följdändringar.

Denna

bestämmelse

gäller

en-

födda år 1938 eller senare.

5§
I denna

mellan garantipension
anges hur samordningen
skall ske för en person född år 1937 eller tidiga-

nya paragraf
och yrkesskadelivränta

re. Den samordning
sidan folkpension,

mellan å ena sidan yrkesskadelivränta
och ATP som sker
pensionstillskott

17 kap.

skall

födda

2 § AFL
år 1937 eller

folkpension

och den ATP

till enligt

bestämmelserna

I korthet

innebär

tilläggspensionen
rättigades

även

tidigare.

fortsättningsvis
Samordningen

tillämpas
skall

alltså

och å andra
i dag enligt
för personer
ske med den

skulle haft rätt
som den pensionsberättigade
i AFL i dess lydelse före den 1 januari 2001.

det att folkpension
i form av ålderspension
samt
skall minskas med tre fjärdedelar
av den pensionsbe-

för samma tid tillkommande
livränta för skada. Minskningen
hand göras
tilläggspensionen.
I praktiken minskas där-

skall i första
efter
också

och

pensionstillskottet
ske med ATP

underlag

skall

enligt

sist

folkpensionen.

och folkpension

enligt

Samordningen

skall

men i beräknings3 kap. 4 § ingå den tilläggspension
som utges till

den pensionsberättigade

enligt

LIP

efter

AFL,

samordningen.

Till

den pensåledes utges en minskad tilläggspension
inklusive folkpensionstillägget
enligt 6 kap. LIP efter samordningen
med
livräntan enligt denna paragraf.

sionsberättigade

skall

6§
Denna

paragraf

följdändringar.

betecknades

tidigare

4 kap. 5

I paragrafen

har gjorts

j

1
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Övriga bestämmelser

Bestämmelserna

i detta kapitel

senare och för personer

födda

är lika för personer
år 1937 eller tidigare.

födda

år 1938 eller

1 §
I paragrafen

har gjorts en följdändring.

2 §
när den pensionsbenya första stycke regleras situationer
ändras. Eftersom storleken av garantipenpensionsinkomster

I paragrafens

rättigades
sionen

som
av de pensionsinkomster
skall garantipensionen
i beräkningsunderlaget

för äldregenerationen

är beroende

för samma tid ingår
också ändras om dessa inkomster
i storlek eller
annat sätt ändras.
skall göras oavsett av vilken
pensionsinFöljdändringen
anledning
komstema
i beräkningsunderlaget
ändras. Detta kan bl.a. ske p.g.a att
den pensionsberättigade
ändrar civilstånd,
höjs eller
tilläggspensionen
till tjänstepension
i sak vad
upphör. Bestämmelsen
motsvarar
år 1938
för
för
födda
garantipension
gäller
ändring
som
av
personer
eller senare enligt paragrafens andra stycke. Sättet att beräkna deras garätten

rantipension

sig dock

skiljer

från

sättet

att beräkna

garantipensionen

för äldregenerationen.
3 §
I paragrafen

har gjorts en följdändring.

4 §
nya paragraf anges att en person som har rätt till eller uppbär
eller bosättningstillägg
garantipension
är skyldig att till försäkringskassan lämna uppgifter som är av betydelse för tillämpningen
av denna

I denna

lag. Bestämmelsen
grupperna.
I paragrafens

berättigades

gäller

såväl för de yngre

första

stycke

skyldighet

att till

som för de äldre

ålders-

finns

en allmän regel om den pensionsden allmän försäkringskassan
lämna de

uppgifter

som är av betydelse för rätten till och storleken av garantioch bosättningstillägget.
Bestämmelsen
i huvudmotsvarar
sak 20 kap. 8 § AFL.

pensionen

I paragrafens

andra stycke

eller bosättningstillägg
kassan,

skyldig

sionsinkomster

ningstillägget

anges att den som uppbär garantipension
är, utan begäran från den allmänna försäkringslämna uppgifter om de penförsäkringskassan

att till
eller belopp
ändras,

som garantipensionen

eller bosättsom påverkar garantipension
eller ny sådan förmån tillkommer.
Eftersåväl för äldregenerationen
för
de
som
personer

upphör
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är beroende
som är födda år 1938 eller senare och bosättningstillägget
pensionsinkomster
uppbär
av övriga
som den pensionsberättigade
måste försäkringskassan,

för att beräkna grundtryggheten
till ett korrekt
för beräkaktuell
och
andra
pensionsinkomst
om
och
bosättningstillägget
erforderliga
ningen av garantipensionen
uppunderlåter
gifter. Om den pensionsberättigade
att lämna erforderliga
ha uppgifter

belopp,

kan han eller

uppgifter

hon med stöd av 4 kap. 1 § lagen om garantiför för
med 14 kap. 1 § LIP bli återbetalningsskyldig

pension jämförd
mycket

erhållen

Genom
15 kap.

eller bosättningstillägg.

garantipension

i 5 kap. 3 § denna lag till

hänvisningama

bestämmelserna

i

bl.a. att de uppgifter
som den pensionsberättiskall lämnas
heder och samvete.

följer

14 § LIP

gade lämnar

Övergångsbestämmelser

i dess nya lydelse innebär att inte bara den tid som den
i form av bosättföre år 2001 har tillgodoräknats
pensionsberättigade
Bestämmelsen

ningstid

för

1 januari

2001,

för

rätt

AFL

i dess lydelse

före

den

pensionsutan även de år som han eller hon tjänat
skall
enligt samma lag,
tillgodoräknas
som försäkringsoch bosättningstillägg.
skall
Dessutom
garantipension

poäng för ATP
tid

5 kap.

enligt

folkpension

till

bestämmelserna

i 5 kap. AFL

i dess lydelse före den 1 januari

och i förekommande

bosättningstid,

fall tid under vilken

2001 om
pensionspoäng

för personer födda år 1937
eller tidigare även efter ikraftträdandet
av våra förslag.
inte bara de bestämmelser
Det är emellertid
som finns i AFL i dess

för

ATP

lydelse

tjänats

före

den

lagen 1998:704
bestämmelser

in, utgöra

försäkringstid

l januari

2001

övergångsbestämmelsema

jämte

de
som utgör försäkringstid.
och intjänandetid
av pensionspoäng

om ändring
om bosättningstid

till
som finns i övergångsbestämmelserna
ring i AFL och i övergångsbestämmelsema

ändring
för

i nämnda

garantipension.

lag, föreslås
Detta

till

Även

i AFL

i tillämpliga

lagen 1992:1277

om ändlagen 1979:127
om
delar utgöra försäkringstid
till

innebär

bl.a. att en person som är född år
och som inte varit bosatt i Sverige under minst 40 år
kan efter att ha fullgjort
den kvalifikationstid
som anges i 4 punkten till
nämnda Övergångsbestämmelser
i dess lydelse före den 1 januari 2001,
1937 eller tidigare

tillgodoräknas

40 bosättningsår.

Därmed

skall också i hans eller hennes

beräkningsunderlag
års bosättning

loppet

skall

ingå ett folkpensionsbelopp
40
som är baserat
i Sverige. Hela det bosättningsbaserade
folkpensionsbe-

dock

inte

ingå

i den

pensionsberättigades

beräknings-
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om en viss del eller hela detta belopp
enligt 6 kap. 2 § 2 LIP.

underlag
pension

av tilläggs-

6-7

innehåller

punkterna

Övergångsbestämmelser

nämnda

Först

utges i form

om att en kvinna som uppbär änkepension enligt
till lagen 1988:881
övergångsbestämmelsema
om ändring i AFL kan,
sig mannens bosättför henne, få tillgodoräkna
om det är förmånligare
också

bestämmelser

eller

ningstid

antal

ATP-poäng,

år med tillgodoräknade

vid beräkning

Den sk. överledanderegeln
som reglerar
av hennes folkpension.
föreslår
skall
grundas
kvinnans
folkpension
sättningstid
som

den boskall

folkpenvid fastställandet
av det bosättningsbaserade
i
kvinnans
skall
ingå
och pensionstillskottsbeloppet
som
och även ligga till grund för beräkningen
beräkningsunderlag
av bekvinnan
har
rätt till
Vid fastställande
loppet för pensionstillskott.
av om

tillämpas

även

sionsbeloppet

dvs. om hon kan tillgodoräknas
båda de nu nämnda bestämmelserna
vara
Även vid beräkvåra
förslag.
ikraftträdandet
av

bosättningstillägg,

eller

garantipension

skall

tre års försäkringstid,
tillämpliga
även efter

för garantipension

ning av pensionstillskottsbeloppet
tillägg skall denna bestämmelse

eller bosättnings-

alltjämt äga tillämplighet.
till
att punkten 1 i övergångsbestämmelsema
tillämpas
skall
fortsätta
även
i
AFL
ändring
1979:127
att
lagen
om
fall bosättningsoch i förekommande
för utbetalning
av garantipension
tillägg. Detta redovisas nedan under punkten
Därutöver

föreslår

5
i 4 kap. 1 § jämanges att utan hinder av bestämmelsen
eller bosättningstillägg
fört med 12 kap. 1 § LIP skall garantipension
1937 eller tidigare
född
betalas ut till en pensionsberättigad
är
som
enligt AFL utan
ålderspension
år
2000
uppbär
vid
utgången av
och som
krav
ansökan om sådan pension. Som anges i 5 kap. 4 § är den penI bestämmelsen

sionsberättigade
lämna

uppgifter

kunna

beräkna

försäkringskassan
skyldig att till den allmänna
skall
försäkringskassan
för
betydelse
är
att
av
som
utbetaltill
för
förutsättning
En
rätt
garantipensionen.
dock

vid ingången av år 2001 är berätning är att den pensionsberättigade
Om den pensionsbeeller bosättningstillägg.
tigad till garantipension
är så högt att han eller hon inte är beräträttigades beräkningsunderlag
och det i beräkningsunderlaget

tigad till garantipension
något

belopp

motsvarande

pensionstillskott,

skall

folkpension

garantipension

grundad
eller

inte heller

ingår

bosättning

eller

bosättningstillägg

inte

heller utges.
6
Denna

bestämmelse

innehåller

kassan att vid omläggningen

regler

betala

om

möjlighet

ut garantipension

för

försäkrings-

eller bosättnings-
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efter ett provisoriskt
fattat beslut. Bestämmelsen
har tillämpligfrån folkpension
vid omläggningen
till garantipension
för

tillägg

het endast

födda

personer

år 1937 eller
föreslår

gångsbestämmelsema

vi

uppbär ålderspension

omläggningen

och i förekommande
ansökan

tidigare.

krävs.

Som följer

att en pensionsberättigad
som vid
enligt AFL skall få garantipension

fall bosättningstillägg

Emellertid

5 i över-

av punkten

är han eller

utbetalda
hon enligt

till sig utan att ny
vårt förslag i 5 kap.

att lämna uppgifter som är av betydelse för tillämpningen
eller bosättdenna
och för beräkningen
lag
av garantipensionen
av
inte inges till försäkringskassan
kan
Om dessa uppgifter
ningstillägget.
4 § skyldig

eller bosättningstillägg
betalas
beräknad garantipension
en provisoriskt
Beslutet om garantipension
eller bosättut till den pensionsberättigade.
eller
skall då fattas
ningstillägg
grundval av de för försäkringskassan
eller
kommunal
kända
Har
myndighet
uppgifterna.
gaannan statligeller

rantipensionen

blivit

bosättningstillägget

den pensionsberättigade

inte kommit

för hög

grund av att
kan han eller

med uppgifter,

hon med stöd av 4 kap. 1 § jämfört med 14 kap. l § LIP bli återbetalför för mycket erhållen garantipension eller bosättningsningsskyldig

tillägg på grund av underlåtenhet
att fullgöra
en uppgiftsskyldighet.
Om det vid det slutliga beslutet visar sig att pensionen i stället har betalats ut med ett för lågt belopp
den pensionsberättigade.

den återstående

skall

delen

utges till

7
Denna

bestämmelse

att när den pensionsberättigade
fått sin garantipension
eller
uppgiftsskyldighet

av underlåten

innebär

grund
bosätt-

efter ett provisoriskt
fattat beslut, skall försäkutreda vilka pensionsinkomster
närmare
som den penfår. I denna situation
skall den i 12 kap. 1 § LIP ansionsberättigade

ningstillägg

utbetald

ringskassan
givna

utredningsskyldigheten

en skyldighet

att närmare undersöka
får och andra

pensionsberättigade
verkar

tillämpas.

rätten till

bosättningstillägg.

har därvid

Försäkringskassan

vilka

pensionsinkomster

som den

som påhans
eller
hennes
eller
garantipension
av
Omfattningen
är den
av utredningsskyldigheten
faktiska

omständigheter

och storleken

som gäller enligt 12 kap. 1 § LIP. Denna utredningsskyldighet
bl.a. att försäkringskassans
personal kan behöva göra hembesök hos den pensionsberättigade.

samma
innebär

8
I bestämmelsen

anges att, om ålderspension enligt AFL vid utgången
år
2000
utbetalas
till annan än den pensionsberättigade
personligen,
av
och bosättningstillägget
skall utbetalas till den
även garantipensionen
som vid ikraftträdandet

av lagen ta emot ålderspensionen

för den pen-
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och hans eller

sionsberättigades
till

ning

skall

annan

tilläggspension.

också

Nya beslut

familjs

hennes

nytta.

Sådan

utbetal-

kunna

ske av den pensionsberättigades
eller boutbetalning
om
av garantipension
kan
personligen
än den pensionsberättigade

till annan
sättningstillägg
inte fattas med stöd av denna lag.
9
I bestämmelsen

anges att en pensionsberättigad
får
sin
2000
bosättningsbaserade
folkpension

utbetalda

till

sig vid bosättning

utomlands

som vid utgången av år
och sitt pensionstillskott

även skall

utbetalda
till utlandet.
nen eller bosättningstillägget
motsvarande
den som anges i 5 kap. 3 § skall alltså

få garantipensio-

Någon

prövning

inte ske. Utbetal-

och bosättningstillägg
till utlandet grundas anning av garantipension
i 5 kap. 3 § motsvarande
prövning
tingen på att en till bestämmelsen
redan skett enligt

i 5 kap. 16 § AFL

bestämmelsen

i paragrafens

lydelse

före den 1 januari

sker med stöd av punkt
2001, eller att utbetalningen
till lagen 1979:127
1 i övergångsbestämmelsema
om ändring i AFL.

Vid

till en peneller bosåttningstillägg
av garantipension
år
född
och
bosatt
utomlands
skall det
1937
är
är
som

utbetalning

sionsberättigad

bosättningsbaserade

som ingår i hans eller henom den pensionsberättigade

folkpensionsbeloppet,

beräknas
nes beräkningsunderlag,
som
hade varit bosatt i Sverige. Det folkpensionsbelopp
ges till

som skall ingå i betill det belopp som faktisk utMotsvarande
skall gälla vid beräk-

skall alltså fastställas

räkningsunderlaget

den pensionsberättigade.

ningen av bosättningstillägget.
10
skall kunna utges till den
anges att bosättningstillägg
för en ensamstående
överstiger 3,0867 prisvars beräkningsunderlag
för den som är gift, men i
2,709 prisbasbelopp
basbelopp respektive

I bestämmelsen

pensionstillligger ett belopp motsvarande
vars beräkningsunderlag
skottet.
beskrivs
i
avsnitt
8.6, kan den
I vissa situationer,
närmare
som
pensionsberättigade
trots att han eller hon har ett högt beräkningsunderlag
tillskott

vara berättigad till pensionstillskott
i dess lydelse före den 1 januari

enligt
2001.

lagen om pensionsBosättningstillägget

då utges med ett belopp motsvarande
det pensionstillskott
som
han eller hon skulle ha varit berättigad till enligt nuvarande regler. Att
skall

bestämmelsen

inte

sättningstillägg

enligt

kortare

tidsperiod

tagits
denna

in

i

lagen

bestämmelse

och till förhållandevis

har

sin

att bounder
att utges
en
få pen sionsberättigade.
kommer

förklaring

i
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16.2

sou

till

Förslaget
1998:704
1962:381

Bestämmelserna

om

ändring i lagen
ändring i lagen

om

allmän

lag

om

försäkring

övergångsbestämmelsema

i

11

punkt

till

lagen

1988:881

om ändring i AFL och punkten 8 till lagen 1992:1277
om
ändring i nämnda lag ändras med anledning av att pensionsberättigade
som är födda år 1937 eller tidigare även skall omfattas av bestämmelserna.
I punkten

11 föreslår

skall ske först
att minskning
av bamtillägget
samlade pensionsinkomst
överstiger grän-

när den pensionsberättigades

sen för den högsta garantipensionen
som kan utges.
Eftersom garantipensionen
för de äldre pensionärerna
rad till
sion

för

personer

inte är relate-

för beräkning

av garantipenhar punkten 8 i Över-

år 1938 eller

födda

senare,
lagen 1992:1277
om ändring i AFL kompmed bestämmelser
storlek för
om beräkning av barntilläggets
till

gångsbestämmelsema
letterats

såsom gäller

bosättningsår

antalet

äldregenerationen.

Bestämmelsen

skall

den andel

relateras

till

pensionsberättigade

skulle

av ålderspension

i form

serna om folkpension
gällde.

16.3

innebär att storleken
bamtillägget
folkpensionens
grundbelopp
av
som den
kunnat ha tillgodoräknats
om bestämmel-

till

Förslaget

lag

om

i 5 kap. AFL

i lagen

ändring

1998:675

om

införande

1998:674

om

inkomstgrundad

av

alltjämt

lagen

ålderspension
15 §
Personer
merade
sion

som är födda
därför

endast

av tilläggspension.
av tilläggspensionen

och utbetalning

bestämmelser

i LIP

lag. Tilläggspensionen

och i lagen

enligt

LIP

1998:675
kommer,

omfattas

Bestämmelserna

om bedock med stöd av
om införande
av nämnda
till skillnad från den ATP

regleras

med

stöd av bestämmelserna
i AFL, även att omfatta den
baseras
ATP-år
antal
det s.k. folkpensionssom

som utges
folkpension

tillägget.

inte av det reforoch deras inkomstgrundade
ålderspen-

ålderspensionssystemet

består

räkning

år 1937 eller tidigare

Till

LIP fastställs

skillnad

från ATP

ATP-baserad

enligt

folkpension

AFL

och tilläggspension

enligt AFL

inte bara

enligt
faktiskt

1999: 17

i
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ATP-år,

tillgodoräknade

grundval

utan även

av vissamed

ATP-år

år.

likställda

i form av änkepension
som har rätt till tilläggspension
enligt Övergångsbekan med dagens regler under vissa förutsättningar
i
AFL, även få sin
ändring
till lagen 1992:1277
stämmelsema
om
En kvinna

av ålderspension fastställd
ATP-år
den avlidne mannen
tillgodoräknats
som
beräknande.

folkpension

i form

grundval

av det antal

vid tilläggspensionens

om att
nya sista stycke finns bestämmelser
vid beräkning av den del av tilläggspensionen
som motsvarar den ATPbaserade folkpensionen
enligt AFL skall personer som är födda år 1937
sig med ATP-år likställda år. Vidare
eller tidigare även få tillgodoräkna

föreslagna

I paragrafens

motsvarande
sätt som gäller vid fastställande
att en änka
av
sig
enligt AFL får tillgodoräkna
i form av ålderspension
folkpension
Detta föreslås gälla även vid fastställande
av om rätt
mannens ATP-år.
komHärigenom
föreligger.
till garantipension
eller bosättningstillägg
föreslås

som inte omfattas av det reformerade
ålderspensionssystemet
att behandlas lika oavsett om de vid ikraftträi
och utbetalningsreglema
dandet av det nya grundtrygghetssystemet
mer samtliga

LIP,

pensionsberättigade

redan uppbär

eller inte.

ålderspension

26 §
under vissa föruti AFL kan ålderspensionen
för hans eller
den
pensionsberättigade
betalas
till
sättningar
ut
annan än
bestämmelse
har
hennes egen och familjs nytta. Någon motsvarande
I punkten 8 i
inte förts över till LIP eller lagen om garantipension.

Enligt

bestämmelserna

övergångsbestämmelsema

till

vårt

förslag

om ändring

i lagen om ga-

och bosättningsrantipension
att garantipension
enligt AFL vid uttillägg skall betalas ut till annan om ålderspension
gången av år 2000 betalas ut till annan än den pensionsberättigade.
I paragrafens nya andra stycke föreslår
att detsamma skall gälla
föreslår

emellertid

LIP till personer födda år 1937
eller bosättningstillägg
Utbetalning av garantipension
eller tidigare.
kommer också i praktiken att ske genom samma utoch tilläggspension
inte att
några särregler
kommer
Härigenom
betalningstransaktion.
för utbetalning

finnas

av tilläggspension

för dem som har rätt till
av ålderspension
eller bosättningstillägg
som tilläggspension.

för utbetalning

garantipension

enligt

såväl
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till

Förslaget

Punkten

lag

om

ändring

i lagen

i lagen

1998:705

om

ändring

1969:205

om

pensionstillskott

2 i övergångsbestämmelserna.

av att genom vårt förslag kommer
från och med ingången av år 2001 pensionstillskott
till
som tillägg
inte heller att utges till pensionsberättigade
ålderspensionen
som är
födda år 1937 eller tidigare. Som framgår av vårt förslag till 3 kap. 4 §
Bestämmelsen

ändras med anledning

samt av punkten 10 i nämnda lags övergångsemellertid
bestämmelserna
i lagen om pen-

lagen om garantipension
bestämmelser
kommer
sionstillskott

att tillämpas för personer som är födda år 1937 eller tidiföreslås
Detta
ske dels vid fastställande
gare.
av det belopp som komoch som skall utges i form av garantimer att ersätta pensionstillskottet

pension,

dels vid fastställande

16.5

Förslaget

av bosättningstillägget.

till

lag

om

kommunalskattelagen
Punkten
i nämnda

2 i övergångsbestämmelserna

i

1928:370
till lagen 1998:682

om ändring

lag.
vårt

Genom

ändring

förslag

skall

fr.o.m

ingången

av år 2001

grundskyddet

i

form

och det särfolkpension,
pensionstillskott
av bosättningsbaserad
skilda grundavdraget
bort
för
och erålderspensionärer
samtliga
tas

Garantipensionen
sättas av garantipension.
är ett fullt ut beskattningsinnebärande
skall erlägga skatt
grundskydd,
att pensionärer

bart

ålderspensionen

motsvarande

För

är födda

sätt som gäller för förvärvsinkomster.
1938 eller senare har ovan nämnda
den 1 januari 1999. Lagtekniskt
har SGA

personer
som
grundskydd tagits bort fr.o.m.

år

som är kopplat

redan tagits bort, men kvarstår genom
år 1937 eller tidigare.
födda
personer

till ålderspension

Övergångsbestämmelser
vårt förslag

Genom

till

tidigare

för

garantipension

till

personer födda år 1937 eller
bort. Härigenom
kommer

tas denna övergångsbestämmelse
som är kopplat till ålderspension avskaffas för samtliga pensionsberättigade för pensionsinkomster
intjänade efter år 2000, dvs för taxeSGA

ringsåret
kunna
kraft

2002.

För

beslut om jämkning
att eventuella
av skatt skall
2001
fattas för år
skall ändringen i kommunalskattelagen
träda i

den 1 januari

2001.

F öifattningskommentar
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16.6

Förslaget

till

lag

om

ändring

1998:707

om

ändring

1990:773

om

särskilt

ålderspension för
sjukt eller handikappat

till

i lagen

i lagen

pensionstillägg
långvarig vård av
barn

5 §

stycke har kompletterats
till personer födda
pensionstillägg

Paragrafens
särskilt

fjärde

med regler för beräkning
år 1937 eller tidigare.

av
Efter-

för personer som är födda år 1937 eller tidigare
som garantipensionen
det sätt som gäller för gainte direkt är beroende av försäkringstid,
för personer födda år 1938 eller senare, är storleken av det
rantipension
i stället relaterat till
för äldregenerationen
särskilda
pensionstillägget
i AFL därom
som de skulle ha fått om bestämmelserna
inte kan tillgodoräknas
hade gällt. Om den pensionsberättigade
i 5 kap. AFL i dess lyenligt bestämmelserna
oreducerad
folkpension

den folkpension

alltjämt

skulle ha utgetts med
2001, utan folkpensionen
viss andel, skall det särskilda pensionstillägget
utges med samma andel
andelsberäkningen
med.
Om
skulle
ha
folkpensionen
utgetts
av
som
till
eller
bosättningsår
antalet
förhållande
till
i
folkpensionen
görs
anATP-år
saknar betydelse. Den andelsbetalet år med tillgodoräknade

delse före den l januari

skall
för den pensionsberättigade
som är mest förmånlig
lämpas även för beräkningen av det särskilda pensionstillägget.

räkning

till-

6 §
I paragrafen

har gjorts en följdändring.

16.7

Förslaget
1998:703

till

lag
om

om

ändring

i lagen

handikappersättning

och

Vårdbidrag
17 §
och Vårdbidrag skall även omfatta perom handikappersättning
år
eller
I paragrafen har gjorts förtydligantidigare.
födda
1937
soner
för
och bosättningstillägg
den så att lagen även omfattar garantipension
personer i äldregenerationen.

Lagen
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till

Förslaget

lag

1998:678

om

ändring i lagen
ändring i lagen

1976:380

om

arbetsskadeförsäkring

Övergångsbestämmelsen till lagen

om

1998:678

om ändring

i nämnda

lag.

Tillägget

till bestämmelsen

tilläggspension

och
om folkpension
Som närmare redovisas
den pensionsberättigade

pensionen
gäller

är en konsekvens av att bestämmelserna
om
från AFL till LIP och att bestämmelserna
pensionstillskott
genom vårt förslag avskaffas.

har flyttats

eftersom

i avsnitt

10 skall

är berättigad

till

den arbetsskadelivränta
inte samordnas

som
med garanti-

denna utges med ett högre bruttobelopp än vad som
skall i stället ske dels med den
Samordningen

för folkpensionen.

tilläggspension
uppbär med stöd av LIP,
som den pensionsberättigade
dels med de belopp som i den pensionsberättigades
beräkningsunderlag
för den bosättningsbaserade
utgör ersättning
och penfolkpensionen
sionstillskottet.
I tilläggspensionen
kommer fr.o.m. år 2001 även utbetalas

den ATP-baserade
Samfolkpensionen.
ett belopp motsvarande
ordningen mellan arbetskadelivränta
och allmän ålderspension kommer
därför även fortsättningsvis
att ske med den ålderspension som den
skulle haft rätt till om reglerna om ålderspension i
pensionsberättigade
AFL

alltjämt

hade gällt.

1999:17

Bilaga
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Kommittédirektiv

Utformning

av

för

garantipension
1937

födda

ålderspensionärer

eller

tidigare
1997: 149

Dir

vid regeringssammanträde

Beslut

sätta
med

1997.

av uppdraget

Sammanfattning
Inom

den 18 december

skall garantipension erdet reformerade ålderspensionssystemet
För pensionärer
i dagens ålderspensionssystem.
folkpensionen
skall
del
ATP
tilläggspension
omintjänad
av

grundskyddet
till

vandlas

inkomstgrundad

ålderspension

som skall. gälla ålderspensionärer
benämns övergångsvis garantipension.

Grundskyddet
tidigare

En särskild

utredare

tillkallas

en del av ATP.
födda år 1937 eller

och utgöra

att lämna förslag till
för de ålderspensionärer

med uppdrag

garantipension
av övergångsvis
regelsystemet för garantipension inom
omfattas
kommer
inte
att
av
som
Reglerna för en övergång från
ålderspensioneringen.
den reformerade
så att i
skall utformas
garantipension
övergångsvis
till
folkpension
ekonomiskt
nettoutfall
sett än före
princip ingen pensionär får ett sämre

konstruktion

Detta skall gälla för såväl de pensionärer som kommer
få
den
övergångsvisa garantipensionen
del
som dem som berörs
att
av
pensionen.
inkomstgrundade
den
avseende
enbart
av omläggningen

omläggningen.

Bakgrund

Grundskyddet

inom dagens ålderspensionssystem

Grundskyddet

i dagens pensionssystem

de särskilda

folkpensionsförmånema,

utgörs
som

av folkpension
dem
garanterar

inklusive
som

haft
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låga inkomster
standard som pensionär.
Av been skälig ekonomisk
tydelse för många pensionärer är även skatteförmånen
i form av särskilt
grundavdrag.
Folkpension

som tas ut vid 65 års ålder motsvarar för ensamstående
96 % av basbeloppet sedan detta minskats med 2 % det minskade basoch för gift pensionär 78,5 % av det minskade basbeloppet.
beloppet
Pensionstillskottet,

som avräknas krona för krona mot ATP, uppgår till
maximalt
55,5 % av nämnda basbelopp. Den garanterade minimipensionen för ensamstående
ålderspensionär utgör därmed 151,5 % av

basbeloppet
skilda

och för gift ålderspensionär

skattereglema

rnipensionen

för pensionärer

befriad

är

från

134 % av basbeloppet. De säratt den garanterade mini-

innebär

inkomstskatt.

Det

maximala

särskilda

grundavdraget

beloppet för folkpension
och maximalt
motsvarar
pensionstillskott
till ålderspensionär och minskas med 65 % av inkomst i
form av allmän pension och tjänstepension
som ligger över denna nivå.

Allmänt

om det reformerade ålderspensionssystemet

Riksdagen

har antagit

formering

de av regeringen föreslagna
pensionssystemet
prop.

av det allmänna

nämnd princippropositionen,

bet. 1993/94:SfU24,

Ålderspensionssystemetskall

såväl
system omfattande
inkomstbortfall.
Hela livsinkomsten

för

pensionen.

rskr. 1993/94:439.

även fortsättningsvis

obligatoriskt

inkomstgrundade

för reriktlinjerna
1993/94:250, här be-

vara ett allmänt
ett grundskydd
som ersättning
skall ligga till grund för den

Tillgodoräknad

för

pensionsrätt

visst

år

skall

18,5 % av den pensionsgrundande
inkomsten.
Förtidsmotsvara
pension, vård av små barn, plikttjänstgöring
och studier kan grunda
pensionsrätt beräknad enligt särskilda regler.
De
skall

för beräkning
nya reglerna
införas successivt. De årskullar

mellangenerationen,
ner

födda

åren

ålderspension

skulle

enligt

1935-1953,

men

ålderspension
av inkomstgrundad
som berörs av övergångsreglema,

princippropositionen
har

i Ds

1997:67

omfatta persoInkomstgrundad

finansiella

frågor m.m. föreslagits avse personer födda
åren 1938-1953.
Övergångsreglema innebär i princip att den inkomstgrundade pensionen skall beräknas enligt både nuvarande och reformerade regler och individen
erhåller ett visst antal 20-delar av pensionen
enligt

vardera

rande

regler

regelsystem.

tillägg
inkl.

efter

enligt

mellangenerationen
ATP,

ATP

menas
i 30-delar

beräknat
komma

-

Med

inkomstgrundad

med tillägg
antal

garantiregeln.

pension

för folkpensionens

tillgodoräknade
Garantiregeln

ATP-år.

nuva-

Därtill

kan

garanterar personer i
lägst motsvarande
den

pension
en inkomstgrundad
i 30-delar, som intjänats t.o.m.

folkpension

enligt

grundbelopp

1994.

Bilaga
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beslutade

Riksdagen

inkomstgrundad

avseende

dan pensioner

beräknade

utbetalas

skäl skall

reglerna
1996 att de reformerade
skall träda i kraft år 1999, meregler av administrativa
reformerade

i december

ålderspension
enligt

först fr.o.m.

år 2001.

Garantipension
skall finnas garantipension
ålderspensionssystemet
pension eller en
inkomstgrundad
till
för personer som inte tjänat in rätt
konstruktionen
skall den nuvarande
av grundlåg sådan. Samtidigt
och särskilt grundavdrag för pensionärer
skyddet med pensionstillskott
I det reformerade

Pensionsinkomster

slopas.

kommer

därmed

att bli

enligt

beskattade

samma regler som förvärvsinkomster.
skulle enligt riksdagens beslut börja tillGarantipensionssystemet
1935 eller
lämpas fr.o.m. år 2000 och skulle beröra personer födda
garantiövergångsvis
särskild
skulle
en
senare. Vid samma tidpunkt
skall
enpension införas för personer födda före år 1935. Som nämnts
inte omfattas av det reforrne1935-1937
ligt senare förslag årskullama
regler, vilket innebär att de inte heller bör
rade ålderspensionssystemets
omfattas

av reglerna

för garantipension

garanti-

utan av övergångsvis

pension.
förslag skulle en ensamstående
penprincippropositionens
gift
För
prisbasbelopp.
2,1
pensionsnivå
lägsta
om
garanteras en
För
1,87
prisbasbelopp.
till
penpensionär föreslogs lägstagarantinivån
pension skulle garantipensionen
ge
sionärer med låg inkomstgrundad

Enligt

sionär

visst
basnivå skulle trappas av
dvs. garantipensionens
en utfyllnad,
basnivå
från
Den
pensionen.
inkomstgrundade
till
den
förhållande
sätt i
garantilägre
något
än
förslag
detta
skulle ske var i
vilken avräkning
För ensambelopp dvs. än lägstagarantinivån.
pensionens maximala
med
reduceras
2,0 prisbasbelopp
pensionär skulle basnivån
och
prisbasbelopp
till
2,0
pensionen
inkomstgrundade
den
75 % av
upp
pensionär
nivå.
För
gift
denna
överstigande
med 50 % av pensionsdelar
motsvarande
sätt basnivån 1,77 prisbasbelopp med 75 %
avräknades
pensionen upp till respektive
den inkomstgrundade
respektive 50 %
stående

av
nivån

överstigande
med

vara

helt

komstgrundad

1,77 prisbasbelopp. Garantipensionen
pensionär
bortreducerad
för ensamstående

pension

3,0 prisbasbelopp

skulle

där-

en inoch för gift pensionär vid
vid

2,681 prisbasbelopp.

l Det fastställda basbeloppet avses. Benämningen
Ds 1997:66 och 67

prisbasbelopp har använts i
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Garantipensionen

skall avräknas
ålderspenmot inkomstgrundad
övergångsvis
utgiven
från ATP och viss utländsk
änkepension
pension. I princippropositionen
togs ställning för att också tjänstepensioner skulle avtrappa garantipensionen,
samtidigt som det anfördes att
frågan skulle prövas på nytt.
sion,

I departementspromemorian

ordningsfrågor,

föreslås

m.m.
för de pensionärer

pensionen

Ds

1997:66

Garantipension

en modifierad
som omfattas

och samav garanti-

konstruktion

regelav det reformerade
pension, dvs. för personer födda år 1938
systemet för inkomstgrundad
eller senare. Motivet
till det nya förslaget är att öka möjligheterna
för
med
fastare
till
anknytning
arbetsmarknaden
sin
personer
att förbättra
pension

ökad livsinkomst.

genom

Princippropositionens
förslag till modell har modifierats
gäller maximal
garantipensionsnivå
och avräkningsprocent.
nivå från vilken
fallet

bas-

avräkning

görs motsvarar i det här
av garantipensionen
garantipensionsnivån
fortsättningsvis
används utBasnivån föreslås vara 2,13 prisbasbelopp för ensam-

den maximala

trycket

basnivå.

stående
med

både vad
Den

och 1,90 prisbasbelopp

100 %, dvs. krona

1,45 prisbasbelopp

pensionär.

för

Den kostnadsökning

för garantipension

Den övergångsvisa

upp till
för gift

därutöver görs avtrappning med 42 %.
också att tjänstepensioner
inte skall reducera

förslaget

ras inom ramen för, den inkomstgrundade
merade systemet.

Reglerna

avtrappas

pension
av inkomstgrundad
ensamstående
och 1,28 prisbasbelopp

föreslås

garantipensionen.

Basnivån

för krona,

För inkomstdelar

I Ds 1997:66

för gift pensionär.

föreslås

medför

skall

ålderspensionen

finansie-

i det refor-

träda i kraft år 2001.

garantipensionen

Vid

införs för mellangenerationen
samma tidpunkt som garantipension
och senare födelseårgångar
dvs. för personer födda
1938 och senasärskild
re skall, enligt princippropositionen,
övergångsvis
garantien
pension införas för äldre årgångar dvs. för personer födda år 1937
eller tidigare.
Syftet härmed är att alla pensionärer
i beskattningshänseende skall

pensionen

likabehandlas

skall konstrueras

med löntagare.

Den övergångsvisa

ett sådant sätt att i princip
än med nuvarande regler.

när får ett lägre nettoutfall
Enligt riktlinjerna
i princippropositionen
har bl.a.
fast beträffande
den övergångsvisa garantipensionen.
För en ogift

följande

slagits

skall den maximala
övergångsvisa ga2,1
prisbasbelopp. Basnivån skall reduvara
med 95 % av inkomstrelaterad
pension upp till 1,235 prisbas-

rantipensionen
ceras

ålderspensionär

garanti-

ingen pensio-

basnivån

Bilaga
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med 85 % av pensionsdelar mellan 1,235 och 1,725 prisbasbeDen övergångsvisa garantilopp och med 40 % av pension därutöver.
vid
penpensionen
är därmed helt bortreducerad
en inkomstrelaterad

belopp,

3,0 prisbasbelopp.

sion

pensionär

För gift
Denna

lopp.

1,0 prisbasbelopp,

till

en lägre basnivå, 1,87 prisbasbepension upp
med 95 % av inkomstrelaterad
och 1,55
mellan
1,0
med 85 % av pensionen

har föreslagits

skall reduceras

och med 40 % över denna nivå upp till

prisbasbelopp

2,681 prisbasbe-

lopp.
Den

övergångsvisa

har konstruerats

garantipensionen

med garanti-

för yngre pensionärer
pensionsmodellen
men av kostsom förebild,
i den övergångsnågot annorlunda
utformats
nadsskäl har avräkningen
visa garantipensionen.
Den

grundad
sion

övergångsvisa

pension.

och allmän

Pension

beräknad

tilläggspension

efter

måste

avräknas

skall

garantipensionen

dagens regler
tekniskt

därför

mot inkomstmed folkpensett omvandlas

pensionsrätt i sin helhet vid omläggningen
att gälla inkomstgrundad
Omvandlingen
garantipension.
till övergångsvis
av pension beräknad
ske genom att folkpensionens
regler har föreslagits
enligt nuvarande
pension
sätts lika med inkomstgrundad
grundbelopp plus ATP-pension
någon
inte
har
pensionärer
Vad
gäller
principerna.
de
enligt
som

till

nya
skall den
och pensionstillskott
dvs. bara har folkpension
beräknas lika med noll. Med detta förslag uppöversatta pensionsrätten
vid övergången från en pensionsrätt beståenstår dock en tröskeleffekt
noll
kronor i ATP till en pensionsrätt bestående
plus
de av folkpension
utfallet
plus en krona i ATP vad beträffar
av garantiav folkpension
få
ett ornopensionen. Den person som har en krona i ATP kommer att
inte har
med
den
jämfört
i
garantipension
belopp
tiverat
som
stort

ATP

alls

att denna tröskeleffekt
detta kan säråstadkomma
bör elimineras
att för att
samt anmärktes
att utregler behöva införas. Det konstaterades
skilda kompletterande

någon ATP

alls. I princippropositionen

forrrmingen

av dessa skulle

övervägas

fastslogs

under

det fortsatta

lagstiftnings-

arbetet.

garantipenskall den övergångsvisa
de antagna riktlinjerna
inom ramen för den
motsvarande
sionen,
sätt som garantipensionen
reduceras med hänsyn till inte bara
reformerade
ålderspensioneringen,
dem med någon tilläggspension
för
från
och
ATP
ålderspension
också göras
skall enligt riktlinjerna
Avräkning
folkpensioneringen.
Enligt

av änkepension enligt äldre regler,
inkomstrelaterade
pensioner.

med beaktande
utländska

änstepensioner

och

att förslaget att den överskall fullt ut avräknas med beaktande
av
gångsvisa garantipensionen
skulle kunna få till följd en sänkt
i vissa situationer
tjänstepensioner
I princippropositionen

framhölls

särskilt
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disponibel

inkomst

för några pensionärer

ras. Det föreslogs

övergångsvisa

garantipensionssystemets

som förhindrar

konsekvenser

princippropositionens
sökas inom
fortsatta

Den

av detta slag. Om sådana
skulle införas och därmed

förslag

för den övergångsvisa
härför

och att detta inte kan acceptebör övervägas att inom det
särskilda
regler
ram införa

att det med hänsyn härtill

garantipensionen

skulle

regler

enligt

kostnaderna

öka, skall

finansiering

andra delar av grundskyddet.
beredningen
av ålderspensionsreformen

har visat att
i principföreslogs
som
i vissa situationer
propositionen
vid t.ex. förtida eller uppskjutet
uttag
kan ge ett nettoutfall
som alltför kraftigt skiljer sig från vad som gällde
före omläggningen.
Under arbetets gång har tydliggjorts
att konstruktionen av en övergångsvis garantipension
kräver en mer omfattande
utden modell

för

övergångsvis

garantipension

redning

än vad som varit praktiskt
möjligt
i samband
att genomföra
fárdigställandet
till garantipension
för pensionärer
av förslaget
födda år 1938 eller senare. Huruvida
modell av den typ
en modifierad
för yngre pensionärer
som i Ds 1997:66 föreslås för garantipension
med

skulle

kunna

också

tillämpas

för

den övergångsvisa

garantipensionen
inte prövats. I promemorian
hänvisas till att en särskild utredare skall ges i uppdrag att lägga fram förslag till närmare utformning
har därför

av de regler som bör gälla för den övergångsvisa

garantipensionen.

Uppdraget
För personer

ålderspensionärer
skilda

år 19-37 eller

födda

av folkpension,
för folkpensionärer

grundavdraget

övergångsvis
en särskild
regler
samma
som gäller
pensionärer

födda

Folkpensionen

tidigare

i form

skall

dagens grundskydd

pensionstillskott
vid beskattning

garantipension,

skall

för

och det särersättas

med

beskattas

enligt
som
och som kommer att gälla för
år 1938 eller senare i det reformerade
systemet.
inte enbart en del av grundskyddet
är emellertid
utan
för

löntagare

också

för första basbeloppet för dem som har
en kompensation
in ATP. Att folkpensionen
tas bort kan därför påverka även de
pensionärer
i
att vara berättigade till grundskydd
som inte kommer
form av övergångsvis garantipension.
Inom det reformerade
ålderspenutgör

tjänat

sionssystemet
grundade
sionärer

kommer

pension
skall

komstgrundad

efter

mellangenerationen

enligt

regelsystem

få sin inkomst-

och äldre

ålderspen-

omläggningen

pension
ningen av grundskyddet
komstgrundade
pensionen
att betraktas

nuvarande

att delvis

fortfarande
få inav grundskyddet
baserad
intjänade
ATP-poäng.
Ornlägginnebär därför också en omläggning av den inså sätt att del av folkpensionen
pension och ingå i ATP.

som inkomstgrundad

kommer
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utredare

En särskild
från folkpension

ges i uppdrag

ingen pensionär

i princip

skall

regler för en övergång
med målsättningen
att

att utforma

garantipension

övergångsvis

till

få ett sämre nettoutfall

ekonomiskt

sett

än före omläggningen.
skall
garantipensionen
av den övergångsvisa
för mellangeneratioockså beaktas utformningen
av garantipensionen
kommer
inte
två
så
att ge väsentligt
grundskyddssystemen
de
att
nen
utredningsförslag
eventuella
beaktas
Likaså
skall
skilda förrnånsnivåer.
konstruktionen

Vid

till beskattat

grundskydd

och efterlevandepensioneringen.

inom förtids-

regler

Generella

för
vara att så generella regler som möjligt utformas
beskattat
grundtill
högre
nuvarande
pensioner
omräkningen
ett
av
och förstå konskydd. Det bidrar till att det blir lättare att överblicka
kan dock reglerna beI vissa situationer
sekvenserna
av omläggningen.
för att nå upp till de mål som ställts upp. I praktiken
höva modifieras
skulle det således kunna bli fråga om fler än en modell för den överEmellertid
kan det inte anses nödvändigt
gångsvisa garantipensionen.
skall

Inriktningen

situationer
som t.ex. partiatt utforma särskilda modeller för tillfälliga
ellt pensionsuttag. Det betyder således att om utfommingen
av reglerna
pensionär
medför
garantipensionen
att en
för den övergångsvisa
som
uppbär partiell ålderspension får sänkt disponibel inkomst efter omfår detta accepteras.
I möjligaste mån bör undvikas

läggningen

att enskilda

fall

skall behandlas

indi-

viduellt.

Omvandling
Enligt

av inkømstgrundad

princippropositionen

avräknas

mot bl.a.

pensionens

skall

ålderspension

grundbelopp.

pension
den övergångsvisa
i form

Detsamma

av ATP

föreslogs

garantipensionen

med tillägg

för folk-

gälla för garantipensio-

reformerade
regelsystemet.
nen för de pensionärer som omfattas av det
för pensionärer födda
beredningen
I den fortsatta
av ålderspension
så att det folkpensionsbe1938 eller senare har förslaget formulerats
skall räknas i 30-delar efter antal
lopp som läggs till ATP-pensionen
regler som gäller för ATPATP-år enligt motsvarande
tillgodoräknade
pensionen.
skall gälla även för de äldre
Det kan vara naturligt att motsvarande
enligt
folkpensionen
utbetalas
nuvarande
regler
Enligt
pensionärerna.
det förmånligaste

av de två alternativen

i förhållande

till

antal bosätt-
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ningsår

i förhållande

respektive

alternativet,

folkpension

till

i förhållande

antal
till

ATP-år.

Det

förstnämnda

bosättningsår,

ses som en
och utges endast till pensionärer bosatta i Sverige.
av grundskyddet
delsberäknad
däremot
folkpension
med ATP
utges tillsammans
svensk medborgare
utomlands.
utbetalas
alltid vid
ATP-pension
sättning utomlands.
Efter omläggningen
kommer folkpensionen
att
göra en del av ATP
bosatta, som tjänat
Pensionärer
förhållande

till

således efter

och kommer

därmed

att utbetalas

till

del
30till
bo-

ututomlands

rätt till ATP.

regelsystem
som med nuvarande
förhållande
bosättning, eller
till

omläggningen

uppbär
antalet

folkpension
ATP-år,

i

skulle

i stället

till sin ATP få ett folkpensionsbede regler som gäller för ATP-pensioobetalda avgifter. För pennen, dvs. med beaktande av bl.a. eventuella
sionärer som har en hög inkomstgrundad
pension så att de inte är berättigade till övergångsvis
kan detta innebära att pengarantipension
sionen sänks.

lopp med 30-delsberäkning

enligt

Uppdraget att utforma regler för en omläggning från folkpension till
så att i princip ingen pensionär får sänkt
övergångsvis garantipension
inkomst
disponibel
omfattar
även den grupp av pensionärer
som inte
kommer att få del av den övergångsvisa garantipensionen.
I de förslag
omvandlingen
pensiosom läggs beträffande
av den inkomstgrundade
nen skall således hänsyn tas till
för denna grupp.

eventuella

Avräkning

garantipensionen

av den övergångsvisa

effekter

pensionen

också

Enligt

princippropositionen
skall såväl garantipensionen
som den övergångsvisa garantipensionen
avräknas mot inkomstgrundad
ålderspension, änkepension
från ATP, tjänstepension
och viss utländsk pension.
I den fortsatta
har frågan om samordning
beredningen
av garantipension och tjänstepensioner
prövats
nytt. I Ds 1997:66 föreslås att sådan samordning

inte skall

ske, dvs. tjänstepensioner

skall

inte beaktas

vid beräkning

för pensionärer födda 1938 eller senaav garantipension
den uteblivna
medför
skall
samordningen
re. Den kostnadsökning
finansieras
inom ramen för den inkomstgrundade
ålderspensionen i det
reformerade
systemet.
Vad gäller den övergångsvisa
kan konstateras
garantipensionen
att

regelsystemet
rantipensionen

för

garantipensionen

skall

fylla

delvis

respektive
olika

funktioner.

den övergångsvisa

Garantipensionen

gaär

livsinkomstbaserade
pensionssystemet.
Den
en del i det reformerade
övergångsvisa
garantipensionen
däremot
skall ersätta grundskyddet
inom nuvarande system med i princip så små förändringar
som möjligt
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förhållanden.

ekonomiska
av den enskildes
skall utredaren
pröva vilka

gångsvisa

denna

skall

reducera

som

den

över-

garantipensionen.

av nettoutfall före

Jämförelse

Kommunalskattens

storlek
konstruktion

rantipensionens

och efter omläggningen

har stor betydelse för den övergångsvisa gaden enskildes
och omräkningens effekt
i princip

Om en pensionär i en högskattekommun
inkomst kommer en pensionär

inkomst.

disponibla
skall

inkomster

målsättning

Utifrån

få oförändrad

med lika

disponibel

att få höjd

stora inkomster
men bosatt i en lågskattekommun
komst i och med omläggningen.
av de modeller

Konstruktionen

nettoin-

och övergångsvis

för garantipension

utgick från en
därför vara
%
bör
34
ca
nettoutfall
enskildes
utgångspunkt för jämförelse
av den
en lämplig
Men även här skall beaktas att ornläggföre och efter omläggningen.
ningen i princip skall medföra så små förändringar
som möjligt av den
som presenterades

garantipension

34 %. En kommunalskatt

kommunalskatt

förhållanden.

ekonomiska

enskildes

i princippropositionen

än den allmänna pensiosom har andra inkomster
olika
nettoinkomsten
dessa
kan
sätt före och efter ompåverka
nen
räkningen. I nuvarande system påverkas grundskyddets storlek av ATP
För pensionärer

och tjänstepension

tjänstepensionen
nivå

ATP
reducerar

den allmänna

reducerar

det särskilda

pensionens

av om pensionären

beroende

grundavdraget.

bruttobelopp

uppbär

och ATP

pensionstillskottet

och

För en given
således

är nettoutfallet

tjänstepension

och till

vilket

be-

den

all-

lopp.

pensionen

draget

vid

beskattning

mot

avräknas

tjänstepensionen.

garantipension

gäller

det

även för dessa pensionärer.

mot
Efter

vanliga
Storleken

ornlägg-

grundavpå detta

allmän pension och tjänstepenav, förutom
och
pensionsförsäkringar
privata
t.ex.
som
således att ha en
Sådana sidoinkomster
kommer
I en generell omräkningsmodell
för nettoutfallet.
är det

är beroende

grundavdrag
sion,

även andra
förvärvsinkomster.
viss betydelse
emellertid

och eventuellt

övergångsvis

till

ningen

skall

garantipensionen

övergångsvisa

Den
männa

inkomster

att ta hänsyn till förekomsten
av sidoinkomster
Dessa torde också i flertalet fall ha
pensionsförsäkring.
före och
jämförelsen
påverkan
marginell
av nettoutfallet
inte möjligt

som t.ex. privat

en mer
efter omräkningen.

som i hög grad påverkar det särutfallet.
skilda grundavdraget,
kan däremot ha betydligt större effekt
eller
Möjligheterna
annat sätt beakta eventuell
att schablonmässigt

tjänstepension

Tjänstepensionen,

skall därför

prövas.
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Samordning

med andra förmåner

Införande

av övergångsvis
Den höjda
bruttopensionen.
andra förmåner,
sikten.
eller

Det gäller

statlig

skulle

innebär

garantipension

en höjning
kan påverka nivån

bruttopensionsnivån

av
på

ett sätt som inte varit avsom pensionären uppbär,
kommunal
t.ex. för pensionärer med bruttosamordnad
Om en höjning av den allmänna pensionen
sänks och den sammanlagda
tjänstepensionen

tjänstepension.

medföra

bruttopensionen

att
därmed

är oförändrad

har individen

inte kompenserats

för borttagandet

omräkningen
av det särskilda grundavdraget.
av penmed övergångsvis
har då inte fyllt sitt syfte. Det
garantipension

sionen

torde finnas

där motsvarande
problem
även andra slag av samordningar
Utredaren
uppkommer.
skall göra en kartläggning
av sådana samordmån undanröjer
ningar och föreslå åtgärder som i möjligaste
de problem som uppstår i samband därmed.

Internationella
Inom

förhållanden

det reformerade

för rätt till

systemet

oavkortad

skall krävas

en försäkringstid
om 40 år
utbetalas endast
Garantipension

garantipension.

till den som är bosatt i Sverige, om inte annat följer av EG-rätten eller
Inom nuvarande regelsystem krävs en bosättkonventionsförpliktelse.
ningstid om 40 år eller 30 ATP-år för rätt till oavkortad folkpension.
Svensk

medborgare

i förhållande

bosatt utomlands

till antalet

har rätt till folkpension
ATP-år.

tillgodoräknade

i 30-delar

För personer födda år 1937 eller tidigare, dvs. de födelseårgångar
garantipensionen,
att omfattas
som kommer
av den övergångsvisa
gäller emellertid
Övergångsbestämmelser.
Dessa innebär i princip att
det

krävs

varav,
pensioneringen.
stämmelser

bosättningsår

tio

sammanlagt

födelseår,

beroende

Utredaren

skall kunna

två-fem

skall

pröva

överföras

till

för

oavkortad

bosättningsår

folkpension

i anslutning

hur motsvarande

till

Övergångsbe-

att avse den övergångsvisa

garan-

tipensionen.

Ikrajlträdande
I Ds 1997:66

föreslås

för personer födda år
att garantipensionssystemet
1938 eller senare skall träda i kraft år 2001, dvs. samma år som inkomstgrundad
pension enligt reformerade
regler börjar betalas ut.

Lämpligen
sionen
Eftersom

kan även ikraftträdandet

skjutas

fram

till

garantipension

för den övergångsvisa

tidpunkt,

samma
inte kan uppbäras

dvs. till

garantipen-

den 1 januari

2001.

före 65 års ålder kommer

de
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första

garantipensionsutbetalningama
65 år. Utredaren

1938 fyller

skall

att göras år 2003, då årsklassen
med
analysera för-och nackdelarna

att utbetalningarna
av den övergångsvisa
år 2003.
2001 alternativt

garantipensionen

påbörjas

år

Finansiering
Den

övergångsvisa

naderna

finansieras

med

allmänna

modifieringar

garantipension

slag. I den mån förslagen
visa

skall

till överav konstruktionen
totala
kostfår
innebära
de
inte
läggs
att
som
förökar jämfört med princippropositionens
för grundskyddet
till

De förslag

skattemedel.

gångsvis

garantipensionen

garantipensionen

en ökad kostnad för den övergångssökas inom andra delar av
finansiering

innebär

skall

grundskyddet.

Arbetets
Utredaren

uppläggning
skall

bedriva

sitt arbete

i nära samråd

med Genomförande-

Översyn av systemet för ingruppen S 1994:G och med utredningen
för
pensionärer
bostadstillägg
komstprövning
m.m.
av
till samtliga kommittéer
Utredaren
skall beakta regeringens direktiv
och särskilda

utredare

redovisa

regionalpolitiska

de

att pröva

offentliga

åtaganden dir.

konsekvenserna

av

1994:23,

framlagda

att
förslag

konsekvenser
jämställdhetspolitiska
om att redovisa
och
för
brottsligheten
konsekvenser
redovisa
samt att
det brottsförebyggande
arbetet dir 1996:49.
dir.

1992:50,

dir.

1994:124

Utredarens

uppdrag

skall vara slutfört

senast 31 januari

1999.

Socialdepartementet
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