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Sammanfattning

Uppdraget
förmoderniseraochi uppdrag systemetVi hafthar överatt se
tillbostadstilläggförinkomstavdragochinkomstberäkning av
skainkomstförslag hurlämnaVi skaBTP.pensionärer om

bostadstillägget.ska reducerainkomsthurberäknas samt
inkomstprövningen BTPförföreslåVi ska systemett nytt av

medålderspensionssystemetreformeradetill detär anpassatsom
bortta-pensionärerförgrundavdragetskattemässigasärskildadet

grundskydd i formdagensgarantipensionoch där ersätterget en
Direk-grundavdrag.särskiltpensionstillskott ochfolkpension,av

oförändrad för-uppnåmöjligtintedetförutsertiven är attatt en
pensions-iförändraskomponenterfleradelningsproñl eftersom

systemet.
putredningsförslagetmedtillsammansdockförslag skaVårt om

ellerfödda 1937till pensionärergarantipensionövergångsvis
hapensionärerförförutsättningarna attinnebäratidigare att en

Vi skaoförändrade.bliriboendestandardtillfredsställande stort
förslagtill deanpassningar BTP-systemetföreslåockså somav

proposi-regeringensoch iförtidspensionsutredningenlämnas av
efterlevande-Ocksåförslag.utredningensanledningmedtion av

redo-vi skaochbeaktasförslag skapensionsutredningens ossav
änkepension.inkomstprövningregler förtillförslagvisa avnya

inkomst-reformeringenmedmåletdirektivvåraI att avanges
förstå denska kunnapensionärenskabl.a.prövningen, attvara

så långtskainkomstBTP-nivån och dennapåverkarinkomst som
för-Våralevnadsförhållanden.aktuellaspeglamöjligt personens
tillbostadsbidragochför BTPinnebäraslag bör systemenatt

medharrnonierarmöjligtså långtBOBbarnfamiljer m.fl. som
varandra.

utgifter förtillledainteförslagfår våraSlutligen att statens
bostadstillägg ökar.
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Våra utgångspunkter

Bostadstillägg till pensionärer BTP syftar till det möj-göraatt
ligt för pensionärer med låga inkomster ha bostad godatt en av
kvalitet, boendekostnaden minskarutan att möjligheterna att
också i övrigt ha tillfredsställande standard. BTP in-ären genom
komstprövningen inriktat på dem har lägre inkomster änsom
flertalet. Den anpassning regelsystemet föreslår innebärav som

BTP:s inriktning påatt komplettering till den allmännaatt vara en
pensionens grundnivå behålls och i vissa delar förstärks. Vi anser
därför till BTP framdelesrättenatt bör begränsas till omfattaatt
enbart varaktigt har sin försörjning från allmänpersoner som pen-
sion. innebärDet i första hand med hel ålderspensionpersoner

Ävenfrån 65 år. förtidspensionärer med hel eller 5A;pension kan
höra till denna kategori.anses

Däremot det inte givetär förtidspensionärer medatt eller
pension eller med tidsbegränsat sjukbidrag ska tillhörapersoner
denna Deras anknytning till pensionssystemetgrupp. är svagare
och mindre varaktig och ekonomiskt de i varierande gradärsett

jämförbara med andra i samhället. Eftersom helamera grupper
frågan ersättningsreglemas utformning inom sjukförsäkrings-om
och förtidspensionsområdet utreds i särskild ordning vi attanser
resultatet detta utredningsarbete bör avvaktas innan ställningav

till bostadsstödets utformningtas för dessa grupper.
När det gäller uppbär efterlevandepensionpersoner som an-

sluter vi till utredningsförslaget i efterlevandepensionsutred-oss
ningens betänkande SOU 1998:120 och innebär endastattsom
den beviljats garantipension till änkepension ska ha tillsom rätt
BTP. Personer med omställningspension eller särskild efterlevan-
depension liksom nytillkommande änkepensionärer får därmed
inte till BTP.rätt

Vi det värdefullt med såatt är långt möjligt samord-ettanser
för samhällets bostadsstödnat system till både pensionärer BTP

och barnfamiljer och ungdomar BOB. Eftersom båda bostads-
stöden inkomstprövadeär och syftar till möjlighet tillatt ge en
bra boendestandard för pensionärer respektive bamfamiljer/ung-
domar det naturligtär också använderatt regler förman samma
den grundläggande beräkningen bostadskostnad och inkomst.av

Vi har efter utformasträvat reduceringsreglemaatt så att
förändringen BTP-tagamas disponibla inkomst blir så begrän-av
sade möjligt hänsyn tillnär deäven pensions-tas ochsom nya
skattereglema. För dem har andra inkomster pension haränsom
det inte gått undvika vissa förändringaratt i den ekonomiska
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skamakar där hänsyni synnerhetgäller tasnettoeffekten. Detta
inkomstsituation.tvåtill personers

reduceragivna kostnadsramar,inomförsöktocksåVi har att,
betydelsehareffektersärskilt dedåochmarginaleffektema som

situaionekonomiskasinförbättramöjlighetpensionäremasför att
sidoirkomster.via

inkomstprövningsreglemaUtformningen av

uppdelad iinkomstprövningenför ärföreslårVi systemett som
flera steg.

årsinkomstBeräkning av

inkomstunderlag,beräkninginnebärförsta ettDet ensteget av
utgårårsinkomstenberäkningenföreslårViårsinkomst. att av

ochförvärvs-beräkningregler förskattelagstiftningensfrån av
vissaförtilläggmedskattepliktig inkomstkapitalinkomster

regelsy-medenhetlighetblir detHärigenominkomster.andra
tilltilläggbarnfamiljer BOB. Detillbostadsbidragförstemet
allalltframförvi föreslår gäller attinkomstenskattepliktigaden

årsin-iingåskatill pensionärenbetalaspensionutländsk utsom
komsten.

fö-bostadstilläggetpåverkan påförmögenhetensdet gällerNär
skattereglemaenligtberäknaskapitalinkomsternavireslår att

såledesinnebäravdragsrätten. Detbegränsningvissmed avmen
utdelningarochi formkapitalinkomstenfaktiska räntordenatt av

föreslårfönnögenhethardenårsinkomsten. Föri störreingår som
inkomstberäkningen. Dettavidförmögenhetstilläggsärskiltvi ett

förkr000100nettoförrnögenhet övertillägg 15utgör procent av
Enligttvå makar.varderaoch förpensionärensamstående aven

förmögenhetsgränsdennaskälbedömning finns detvår sättaatt
ekonomiskavåramöjligt inomfunnit dettavi inteharhögre, men

ramar.
arbetandes.k.skaförmögenhetenberäkningenVid ävenav

fastighetsförvalt-lantbruk ochi rörelse,tillgångarkapital, dvs.
ochmarknadsvärdeteller äventaxeringsvärdettillning tas upp

tillA-listapå börsensnoterade tasaktier deandra ärän uppsom
marknadsvärdet.80 procent av
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Privatbostadsfastighet eller bostadsrätt, för vilken bostadsstö-
det söks, räknas enligt nuvarande regler inte in i fönnögenheten.

nytillkommandeFör BTP-tagare efter den januaril föreslår2001
vi sådana tillgångar räknas in i förrnögenhetenatt med 50 procent

taxeringsvärdet till den del det överstiger kr.100 000av
Hemmavarande barns kapitalinkomster och förmögenhet ska

läggas till pensionärens förmögenhet och ingå i underlagetegen
för beräkning årsinkomsten.av

Omräkning till reduceringsinkomst

Det andra vid inkomstprövningen innebär omräkningsteget av
årsinkomsten till särskild reduceringsinkomst ska använ-en som
das vid avräkningen det bostadstillägg bostadskostnadenav som

till. Omräkningen behöver förrätt kunna ef-göras attger anpassa
fekterna BTP-avräkningen till de avräkningsregler finns iav som
det pensionssystemet.nya

det pensionssystemetI avräknas garantipensionen denmotnya
inkomstgrundade pensionen. Effekten blir det endast deläratt en

den totala pensionen därefter "går vidare" och reducerarav som
BTP. Andra inkomster, kapitalinkomster ochtyper t.ex.av ar-
betsinkomster inte reducerar garantipensionen "går direkt" insom
i inkomstberäkningen för reduktion BTP.av

För neutralisera effekten detta föreslår vi den årsin-att attav
komst, beräknats i omvandlas till reduceringsin-steg ett,som en
komst där inkomsttyperde inte reducerar garantipensionensom

med endast 80 det belopp ingår i årsin-tas procentupp av som
komsten. Reglerna för reduceringsinkomstens beräkning blir där-
vid olika beroende på BTP-tagaren omfattas reglerna förom av
framtida garantipension eller den övergångsvisa garantipensio-
nen.

ålderspensionärerFör födda 1937 eller tidigare innebär vårt
förslag till beräkning reduceringsinkomst samtligaattav pen-
sionsinkomster även änstepensioner med hela beloppettas upp
liksom inkomsttillägget för förmögenhet. Till detta läggs 80 pro-

övriga inkomster exempelvis eller makes arbetsin-cent av egen
komst.

ålderspensionärerFör födda eller1938 för änkorsamtsenare
och med hustrutillägg innebär vårt förslag garanti-attpersoner
pension och inkomstrelaterad ålderspension eller änkepension

inkomsttillägg för förmögenhet tillsamt 100upptas procent.
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för dennainkomsterövrigaliksomTjänstepensioner tas grupp
med 80 procent.upp

viktningenalltsåbådaskiljer de ärDet avgruppernasom
tjänstepensionema.

Fribelopp

pensionstillskottfolkpension, samträknasdagens BTP-systemI
i denmedintepensionstillskottetreducerardel ATPden somav

inkomstberäk-denbostadstillägget. Ireducerarinkomst nyasom
nuvarandeNeutralitetpensionsinkomsten.ingår hela motningen

reduceringsinkomstberäkningenviduppnås attsystem avgenom
garantipensionsnivån. Dettamotsvarandefribeloppavräknas ett

tillinkomstnivå rättdenförfribelopp utgör gersomnormen
inkomstavdrag.bostadstillägg utan

prisbasbelopptillfribeloppet 2,15ålderspensionärer sättsFör
Sistnämndagifta.förprisbasbelopprespektive 1,915ogiftaför

hustrutillägg.uppbärdenförgällerfribelopp även som
fribeloppetföreslåsänkegarantipensiontillmedänkaFör rätt

prisbasbelopp.till 2,04
inkomstprövningenmeningenligt vårPrincipen bör attvara

oberoendeinkomstsituationfaktiskapensionärensutgår från av
särskild hän-Någontill den.bidragitomständighetervilka som

tillintedärförnivå, börfribeloppets tasgällerdetnärt.ex.syn,
ellerförtidaföljerpensionsinkomstenpåpåverkanden avsom

effektengällerålderspension. Detsammauppskjutet avuttag av
betalatinteegenföretagareföromdebiteringarde görs somsom

gällerdetsärskild hänsynNågon närtilläggspensionsavgift.sin
intefrågaihellerintenivå skafribeloppets tas sompersonerom

iATP-år.bosättningsår ellerantalfullthar

Avräkningsprocent

med 40bostadstillägget procentminskasnuvarande reglerEnligt
med 45ochprisbasbelopp procenttill 1,5inkomst avuppav

huvud-imedutgåskabostadstilläggetdäröver. Förinkomster att
efterpensionärernuvarande äventillbeloppoförändratsak ge-

denbehöverskattereglemaochpensions-denomförandet nyaav
i förstagällerhöjas. Detför BTPavräkningsprocentennuvarande

pensioneninkomstbaseradeinkomstskikt där denhand i de lägre
skullereglernuvarandeNeutralitetgarantipension. motreducerar
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uppnås med avräkning med 67 i det Viprocenten systemet.nya
emellertid den avvägningengör det särskilt angeläget såatt är att

långt möjligt sänka de nuvarande höga totala marginaleffektema i
lägre inkomstintervall. Detta till prisetäven någon höjningav av
marginaleffekter i det högre inkomstintervallet.

Vi föreslår därför BTP avräknas med 60att reduce-procent av
ringsinkomsten till prisbasbeloppl och med 50upp procent av
inkomsten däröver.

Beräkning bostadskostnadav

Från och med den januaril kan1999 90 bostadskost-procent av
naden mellan kr100 och 4 000 kr/mån med tidigareBTPersättas
85 Viprocent. har inte haft uppdrag reglerna föratt översom se
bostadskostnadsberäkningen, det finns skälattmen anser som
talar för deöversyn nuvarande bostadskostnadsgränsemaatt en av
inom BTP-systemet borde För sådangöras. talar b1.a.översynen

20 blandnärmareatt BTP-tagama har bostadskostnadprocent en
överstiger 4 000 kr/mån.som

Eftersom vi enligt våra direktiv inte får lämna förslag medförsom
ökade kostnader lämnar vi inget formellt förslag höjningom av
bostadskostnadsgränsen. Vi pekar dock på olika för-vägar att
ändra hyresgräns och kompensationsgrad inom olika kostnadsra-

Vår redovisning får belysning behovetmar. ses som en av av
justering bostadskostnadsgränsen och alternativa konstruktio-av

ekonomi möjlighetnär till åtgärder.statensner ger
Vi föreslår dock ändring de nuvarande reglerna för bo-en av

stadskostnadsberäkningen för gift pensionär intemake ärvars
pensionär. Bostadskostnaden bör i dessa fall delas lika mellan
makarna. För närvarande beräknas pensionärens bostadstillägg på
hela bostadskostnaden.

Särskilt bostadstillägg till pensionärer SBTP

särskildaDet bostadstilläggets viktigaste funktion ligger i detatt
täcker bostadskostnader ligger ovanför maximigränsen försom
det vanliga bostadstillägget och till 5 200 kr/mån. Så längeupp

inteBTP omfattar bostadskostnader 4 kr/mån000 fylleröver
SBTP viktig funktion på det avsågs vid införandet,sätten som
nämligen förhindra pensionäreratt med hög bostadskostnadatt
och låg inkomst blir beroende socialbidrag.av
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oföränd-bibehålls i huvudsakVi föreslår därför SBTP medatt
bostadskostnadsgränsemai pårade regler avvaktan översynen av

till deför behöver dockför Reglerna SBTPBTP. nyaanpassas
föreslår för innebärinkomstprövningsregler BTP. Det rättenatt

årsin-inkomstberäkningutifrån dentill bör bedömasSBTP
Reduceringsinkomstengälla förvi föreslår skakomst BTP.som

funktion vid SBTP-beräkningen.ingenhar
uppståri disponibel inkomstskillnaderutjämna deFör att som

årsin-framräknadeviföreslår denvid olika kommunalskatt att
påoch skattkommunalskattmed beräknadska minskaskomsten

kapitalinkomst.
medminskasfram enligträknatsnettoinkomstDen ovansom

BTP-beloppet.föråterstår efter avdragbostadskostnadden som
levnadsniväskäligunderstigerinkomstbeloppOm återstående

till den nivån.med beloppbeviljas SBTP upp

frågorAdministrativa

Årligt ansökningsforfarande

försäkringskassaninnebär sedannuvarande BTP-systemetDet att
ansökani princip till dessgäller dettafattat beslut BTP omenom

ochinkomst-ändradeanmälanförhöjning ellerBTP omav
Vipensionären.inkommer frånboendeförhållanden att ettanser

haravstämningarregelbundnainkomstprövningssystem sto-utan
årligen.skaföreslår därför BTPbrister och omprövasattra

detunderinkomstberäknadutgå frånbörBeslutet BTPom
arbetetadministrativaminska detkalenderåret.kommande För att

möjligt börså långt görasuppgiftsinhämtandetvi att somanser
innebärinformationsteknik. Detanvändning modern attavgenom

uppgift BTP-taga-socialförsäkringsadministrationen bör om
försäk-direkt frånåretkommandeänstepensioner under detrens
kunnahyra börändradOckså uppgiftringsinrättningama. om

bostadsföretagen.iautomatiskt från fall deöverföras störstavart
övrigttjänstepensionpension ochBeloppen för allmän samt

ansökningsblankettsammanställas påbeslutsunderlag bör somen
kompletteringarnödvändigatillsänds DenneBTP-tagaren. gör

försäkrarochsidoinkomsterexempelvis fönnögenhet och attom
ochunderlagetundertecknauppgifterna korrektaär attgenom

beslut.handläggning ochföråtersända det till försäkringskassan
börbeslut BTPårliga och sät-Tidpunkten för den ansökan om
behövsuppgiftertill detillgångså pensionärerna hartas att som
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för inkomstberäkning. fåFör bästa möjliga förunderlagatt ansö-
kan och beslut bör bidragsåretBTP förskjutas två måna-medom
der i förhållande till kalenderåret. Vi föreslår bidrags-därför att
året löper under tolv månader från till februari följande år.mars

Slutligt eller preliminärt beslut

våra direktivI diskuteras frågan i skaBTP-systemetom man
införa regler i dag gäller för bostadsbidrag till barn-samma som
familjer med preliminära bidrag i efterhand påstämssom av
grundval den inkomst Skattemyndigheten fastställer vidav som
taxeringen. Från olika försäkringskassor har framhållits att pen-
sionäremas ekonomiska situation förändrats årenunder de senaste

finnsoch det växande pensionärer inkomst-medatt en grupp en
situation varierar under lik-och mellan åren och därmedsom som

situationen för barnfamiljer. förbl.a. förhållande talarDettanar
iockså införaBTP-systemet BOB-systemets modell medatt pre-

liminärt beslut och avstämning.senare
finns dock många pensionärer inkomstsituationDet harsom en

inte uppvisar möjligså variationer och be-ärstora attsom som
före bidragsåretsräkna början. med enbartgäller pensionärerDet

allmän pension tjänstepension,och mindre sidoinkomster m.m.
Uppgifter fin-tjänstepensionen kunnadet kommande året börom

påtillgängliga för ingå i uppgifter trycksRFV och denas som
den ansökningsblankett pensionä-sänds årligen. dessaFörutsom

intefinns skäl preliminärt be-upprätthålla medatt ett systemrer
slut och avstämning.senare

Vi föreslår därför vid be-ska beräknas slutligt direktBTPatt
viljandet för flertalet pensionärer, nämligen för dem utöversom
sådan pension bestämd för året kr år ihar högst 10 000ärsom per
inkomster från näringsverksamhet kroch och högst 150 000änst
i nettoförrnögenhet. Enligt vår bedömning kommer 85 procentca

samtliga bevil-få slutligt direkt vidBTP-tagare beslutatt ettav
jandet.

beräknasandra pensionärer preliminärtFör föreslår vi BTPatt
med slutlig avstämning inkomst. finnstaxerad Det näm-moten
ligen med ekonomisk varieraBTP-tagare situation kanen som
både under året och mellan åren. gäller bl.a. pensionärerDet som
själva eller näringsverk-make har inkomst tjänst ellervars av
samhet eller har förmögenhet. kan detdennaFörstörreen grupp

svårt bedöma inkomstförhållandena kommandeunder denattvara
tolvmånadersperioden. till-dessa det därför motiveratFör är att
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avstämningpreliminärt beslut ochmedlämpa ett system senare
möjligt.bli så riktigtstorlek skabostadstilläggetsför att som

konsekvenserFörslagens

enskildeför denKonsekvenser

begränsadeendastinnebärförtill regler BTPVåra förslag nya
änd-föreslagnaenskilde DeBTP-tagaren.förändringar för den

betydelsehuvudsakinkomstprövningen får ibeträffanderingarna
gårpå Härpåverkan BTP.förmögenhetensgällerdetendast när

riktning.minskandehöj ande ochi bådeeffekterna
konsekven-utformningreduceringsreglemasgäller ärdetNär

inkomstensberoendeenskildaför de BTP-tagama stor-avserna
med enbartålderspensionärersammansättning. Förlek och pen-

förslagenmedtillsammansvåra förslaginnebärsionsinkomster
ifördisponibel inkomstgarantipension ökadövergångsvis enom

kompli-medinkomstlägen.samtliga Försettstort merpersoner
änkor kanvariera. Förnettoeffekteninkomstsituation kancerad

dispo-denminskningmedföraregeländringamasamladede aven
på före-handi förstaberor dockeffekternibla inkomsten. Dessa

pensionsreglema.ändringarslagna av
bostads-fördelningenförförändrade reglertillförslagVåra av

uppbärmakenendast denmakarmellankostnaden när pen-ene
bostadstillägg.minskatinnebärsion

budgeteffekterFördelnings- och

någotgenomsnittligtförslagvårafördelningssynpunkt ärUr
inkomster.med lågaför personergynnsammare

innebäraberäknasvåra förslagbudgetmässiga effekternaDe av
ökningsbeloppdettaVipå mkr.kostnadsökning 55total anseren

förkostnaden BTPtotalatill denhänsynmedförsumbartnärmast
påberäkningarnaioch osäkerhetenmkrpå 900och SBTP 9

härdetpensionssystemethelaförändringardegrund stora avav
fråganär om.

Administrativa konsekvenser

årligtinnebäradministrativa rutinertill ändrade ettVåra förslag
förändringarviföreslårSamtidigtför BTP.ansökningsförfarande
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i de administrativa rutinerna och utökad användning ADB.en av
Dessa omständigheter, tillsammans med förenklade regler för
inkomstberäkningen medför förenklad hantering. Samman-en

vi därför dengör bedömningentaget administrationen totaltatt
kommer kräva i likaatt personalinsatserstort sett förstora som
närvarande krävs för detta förrnånsslag.

Själva omläggningsarbetet och utarbetande ADB-lös-av nya
ningar kommer dock kräva insatser.att extra

Ikraftträdandefrågor

Vårt förslag till regler för inkomstprövningen bo-nya m.m. av
stadstillägg, hustrutillägg och änkepension iträda kraft denavses

januari1 2001. Det dock önskvärtär försäkringskassoma fåratt
möjlighet behandla ansökningar iatt BTP så god tid beslutattom
kan föreligga före den januaril 2001. Därför föreslår vi våraatt
lagändringar ska iträda kraft den oktoberl och tillämpas i2000
fråga beslut tid efter den 31 december 2000.om som avser
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Författningsförslag

tillFörslag
1994:308ändring i lagenLag omom

pensionärerbostadstillägg till

bostads-1994:308föreskrivs i fråga lagenHärigenom omom
pensionärertillägg till

gälla,upphöradels § skall4 attatt a
följande lydelse,haoch skall12a-b lldels 5att

, lydelse,följ ande§ skall haföre 6rubrikendels närmastatt
paragrafer, l 5tolvskall införasi lagendels detatt c-e,a,nya

före b6rubrikoch 12 närmasta-b, ll6 samt en nya-ea
följande lydelse.i§§och 12 ava

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

bostadstilläggtillRätten

§1
ibosatttilllämnas denlag ärenligt dennaBostadstillägg som

uppbärSverige samt
enligt la-ålderspensionförtids-ålderspension,

inkomst-1998:674omställningspension,pension, omgen
ellerålderspensiongrundadefterlevande-särskildeller

enligt lagenlagenenligt garantipensionpension
1998:702 garantipen-för-allmän1962:381 omom

säkring, sion,
enligt la-hustrutilläggenligt la-hustrutillägg

upphävan-7081998:hustrutill-1994s309 omgenomgen
1994:309lagendedå makefalllägg i vissa omavupp-

dåfallhustrutillägg i vissabär folkpension,
folkpension,make uppbär

lydelse 1995:1486.Senaste
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änkepension med stöd tillgarantipensionav
övergångsbestämmelserna till änkepension enligt kap.6 la-
lagen 1988:881 ändring 0000s00 efterlevan-om gen om

lagen allmän försäkring,i depension till änkor ärom som
eller födda år 1944 eller tidigare

änkepension enligt punk-samt
13,14,15, eller18 19iterna

övergångsbestämmelserna till
lagen efterlevandepen-om

ellersion,
pension enligt lagstift- pension4. enligt lagstift-

ningen i ingår i ningen i ingår istat staten som en som
Europeiska unionen eller Europeiska unionen eller
Europeiska ekonomiska Europeiska ekonomiskasam- sam-
arbetsområdet. arbetsområdet.

Bostadstillägg lämnas inte Bostadstillägg lämnas inte
till enbartpensionär till pensionärsom upp- som en-
bär ålderspension för tid före bart uppbär ålderspension för

månadden han fyller är.65 tid före den månad han fyller
år,65

till pensionär som upp-
bär partiell ålderspension en-
ligt första stycket eller

till pensionär som
uppbär enbart premiepension
enligt första stycket, eller

eller den-pensionärom
make får bostadsbidragnes

enligt lagen 1993:737 om
bostadsbidrag

Särskilt bostadstillägg kan lämnas enligt § till pensionär7 som
uppbär bostadstillägg enligt denna lag.

la§
Rätten till bostadstillägg

och tilläggets storlek be-är
roende bo-pensionärensav
stadskostnad och årsinkomst

de andra faktorersamt som
denna lag.ianges

Bostadstillägget bestäms
enligt vad §5isom anges
denna lag på grundval av en
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ka-årsinkomstfastställd per
lenderår. fallI iangessom

bostadstill-betalas§12a
tilläggpreliminärtägget som

bidragsåret, beräknatunder
årsinuppskattadefter en

efterhandkomst och bestäms i
fastställdpå grundval enav

iårsinkomst.

omfattningBostadstilläggets

§2
bostads-pensionärensför delskallBostadstillägg avsvara

pensionärenvilkeniför den bostadendastoch lämnaskostnad
ibostadpennanentbostaden. Förboendehuvudsakligahar sitt
iboendeförendastbostadstillägglämnasboendeformsärskild

tvåbäddsrum.i ochboendeeller förlägenhet en-
iellerboendeforrnsärskildieller borvistasPensionär ensom

sinförbostadstilläggtillberättigadinrättningliknande ären
från detmånaderperrnanentbostad under högstursprungliga sex

i denboendetellervistelsenbedömtförsäkringskassanatt
stadigvarande.boendeformensärskilda som

fast-bostadskostnadför sådanBostadstillägg lämnas som
pensionärens inkomst.beaktandeställts med av

3
leverstadigvarandegift ochBidragsberättigad är somsom

ogiftmedlikställasskallmaka,ellersin makeåtskild från person,
talar detta.särskilda skälinte motom

stadigvarande borlikställs denbidragsberättigadgiftMed som
ellereller hargift medvariteller honhannågonihop med som
skallförvisasskälintemed. Om annattillsammanshaft barnhar
giftakvinnaoch attgälla i fråga utandetsamma varasommanom

påfolkbokfördaochtillsammansvarandra lever ärmed samma
adress.

3 lydelse 1997:1313.Senaste
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Bostadstilläggets storlek

4§3
Bostadstillägg lämnas med 90 bostadskostnadenprocent av

månad den del överstiger 100 kronor inte 0004per av som men
kronor.

pensionärFör boende i tvåbäddsrum i särskild boendefonn
lämnas inte bostadstillägg för bostadskostnad överstigersom

kronor2 000 månad. frågaI makar tillämpas dock Förstaper om
stycket.

4a§
Bostadstillägg lämnas inte

för bostadskostnad till den del
bostadskostnaden motsvaras

bostadsbidrag enligt lagenav
1993: bostadsbidrag.73 7 om

årsinkomstBeräkning av

5§5
Storleken det bostads- Storleken det bostads-av av

tillägg lämnas beroen- tillägg lämnasär beroen-ärsom som
de pensionärens årsin- de pensionärens årsin-av av
komst. Med årsinkomst komst, beräknad kalen-avses per

denna lag den inkomst, föri derår enligt §§ och5 a-c
år räknat, någon kan med de tillägg isom som anges

komma erhålla d-e5 §§.antas att un-
Årsinkomstender den tiden.närmaste beräknas

Som årsinkomst räknas med utgångspunkt resultateni
inte inkomstslageni tjänst, nä-

allmänt barnbidrag, ringsverksamhet och kapital
folkpension, enligt inkomstskattelagen
tilläggspension enligt la- 199900.
1962:381 allmän Resultaten skall ökas medgen om

försäkring till den del inkomst på grund 3pen- som av
föranlett minskningsionen kap. 9-13 §§ inkomstskatte-av

pensionstillskott enligt 3 § la- lagen eller skatteavtal inte
1969:205 skallpensions- intäkttasgen om upp som av

3 Senaste lydelse 1998:1769.
4 Senaste lydelse 1996: 1590.
5 Senaste lydelse 1997:1313
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näringsverksamhet, tjänstbarntilläggellertillskott av
kapital.eller§kap. 1enligt lagen 9 sista

räknasinkomstSom ävenför-allmänlagenstycket om
formstudiemedel ilydel-lagrumsdettasäkring i av

studiebidrag,år 1989,utgångenvid avse
tillstipendierskattefria17livränta iavsessom

0003dedelden överstigerför-allmän§ lagenkap. 2 om
månad,kronorenligtvad densäkring i persam-

från avtals-från Ersättningavdragitslagrumsma
för sjuk-gruppsjulqörsäkringarunderstödellerpension som

före 1991.intráijfatfallsläktskapgrundpånågon somav
giftärFör pensionärkansvågerskapeller somvara
förårsinkomstenberäknasföranlett att utge,

makarna.ochenligtvuxenstudiebidrag avenvar
1973:349studiestödslagen

1989:1030lageneller om
vuxenstudiestöd försärskilt

arbetslösa,
studie-ochstudiehjälp

studiestödslagen,medel enligt
socialbidrag,

enligtbostadsbidrag
bostads-1993:737lagen om

bidrag,
enligtfamiljebidrag10.

famülebidragsförordningen
1991:1492,

i12. ersättning avsessom
skatte-1971:118lagen om

tillfrihet för ersättning neuro-
sedynskadade.

skallårsinkomst inteSom
inkomsträknasheller ärsom

kostnads-avsedd att vara en
årsin-frånAvdragersättning.

sådantpåfårkomsten göras
§ 133isätt mom.angessom

förKommunalskattelagen
tillhänförkostnader sigsom

måndenintäkt itjänstav
årsin-ingårsådan inkomst i

underhålls-förkomsten samt
makedettatill före ibidrag
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den utsträckning isom anges
§46 lag.samma

denFör uppbärsom par-
tiell förtidspension skall vid
inkomstberäkningen bortses

från beloppett motsvararsom
skillnaden mellan

föra den försäkradeett
beräknat belopp hel för-av
tidspension däremotjämte
svarande pensionstillskott, be-
loppet förekommande falli
beräknat med beaktande av
bestämmelserna kap.17 2 §i
lagen allmän försäkringom
och

b den utgående förtids-
pensionstill-pensionen jämte

skott.
Värdet naturaförmånerav

skall uppskattas efter regler
fastställs regeringen.som av

Avkastning förmögenhetav
skall femutgöraanses pro-

förmögenhetsvärdetcent av
för år räknat. Vid beräk-

förmögenhetsningen av av-
kastning skall dock denna
höjas med dettio procent av
belopp, varmed förmögen-
heten för denöverstiger som

gift kronor, ochär sextiotusen
för sjuttiofem tusenannan
kronor. Vid beräkning för-av
mögenhet skall värdet av
sådan privatbostadsfastighet
eller privatbostad isom avses

kommunalskattelagen5 § och
utgör pensionärenssom per-

manentbostad beaktas.inte
För harpensionär sinsom
bostad särskild boendeformi
skall detsamma gälla frågai
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privatbostads-värdet avom
privatbostadellerfastighet

permanentbostadutgörsom
make.för pensionärens

skallmakarfrågaI om
förårsinkomsten avenvar

hälftenberäknasdem utgöra
årsin-sammanlagdaderasav

Vid tillämpningkomst. av
sådantskallstycketsjunde i

be-förmögenhetfall värdet av
de-hälftenräknas utgöra av

förmögen-sammanlagdaras
het.

pensionsberättigad tillÅrsinkomsten föravrundas envar
kronor.tiotalhelanärmast

5a§°
årsin-beräkningVidutländskenligtPension av

resultatetskallkomstenräknasskalllagstiftning avsom
enligtnäringsverksamhet in-första§enligt 5årsinkomst

001 999.komstskattelagendelartill deendaststycket
föravdraggjordamedökasstycket.andraiangessom

utgift för pensionfolk-uppbärdenFör egensom -
motsvarandebeloppintillskall dentilläggspensioneller ett

enligtprisbasbelopphalvträknasutländska pensionen ett
1962:381§ lagenkap. 6del 1till denårsinkomstsom

ochförsäkring, "allmänmedtillsammanspensionen om
överförtsunderskott§5belopp i somett avsessom -

beskattningsår.från tidigareochstycket 2andra
vadöverstiger avsumman

skulle habeloppsistnämnda
efterberäknatsdevarit om

pensionförmåner.oavkortade
skallFör pensionärannan
räk-utländskaden pensionen
dentillårsinkomstnas som

del överstigerpensionen ett
belopp motsvarar oav-som

folkpension.kortad

6 1995:1486.lydelseSenaste
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5b§7
Vid beräkning årsin- Vid beräkning årsin-av av

komst enligt 5 § första stycket komsten skall resultatet i
för den berättigad tillär inkomstslaget kapital enligtsom
folkpension form änke-i inkomstskattelagen 199900av

skall bortses från liv-pension k d gjorda avdrago a s m e
enligt 6 kap.ränta 1 § lagen ifrågautom om

1976:380 arbetsskade- avdrag för kapitalförlus-om -
försäkring eller motsvarande till den del deter motsvarar
livränta bestäms med till- kapitalvinster tagitssom som upp
lämpning sagda lag till intäkt,av som
den del livräntan överstiger uppskovsavdrag vid byte-
det belopp denna skulle ha bostad, ellerav
uppgått till änke-inte avdrag förgjortsom som-

minskats med hänsynpension räntefördelning enligtnegativ
till årsinkomsten. Detsamma inkomstskattelagen.
skall gälla för Vidtjänstepension beräkningen års-av
eller motsvarande inkomstenersättning skall resultatet

följer kollektivavtal minskas beloppmedsom av
och samordnad medär varmed inkomst kapitalsom av
folkpensoion form änke- hari ökats på grund statligtav av
pension. räntebidrag för den bostad

för vilken bostadstillägg söks.

5c§
Om eller flera hem-ett

mavarande barn har överskott
kapital, skall till beloppetav

enligt första stycket denna5 §
lag läggas barnsvarje över-
skott inkomstslaget kapitali
till den del överskottet över-

000 kronor.1stiger
Vid beräkning resultatetav

inkomstslaget kapital tilläm-i
b5pas

Med barn dettaiavses
sammanhang den ärsom un-
der år18 eller får för-som
längt barnbidrag eller studie-
hjälp under gymnasiestudier.

7Senaste lydelse 1997:253.
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d §5
årsinkomstenTillägg till
förmögenhetförskall göras

dennaenligt vad iangessom
och e§.paragraf 5

räknasförmögenhetSom
förmögen-skattepliktigaden
1997:323lagenheten enligt

förmögenhetskatt,statligom
aktier,samtligaskalldock
andraaktier iutom avsessom

till 80stycket, procentupptas
marknadsvärdet.av

räknasförmögenhetSom
förmögenhetockså närings-i

företagsförmö-verksamhet
tillgångar ochsåsomgenhet,

enkeltfirma,enskildskulder i
så-ochhandelsbolagbolag,

fåmansföretagdant avsessom
inkomstskattelagenkap.55i

förmögenhetMed1999:000.
näringsverk-värdet avavses

fråga del-ellersamhet i om
andelar-innehavdadeägare

värdeeller aktiernas avna
enligtkapitalföretagets eget

räken-vid detbalansräkning
samtidigtutgårskapsår som

bi-föreeller närmastsom
näringsverk-dragsåret. Har

medavslutatssamheten inte
förmö-beräknasårsbokslut

mel-skillnadengenheten som
skulder-ochtillgångarnalan

skallvärdenenligt de somna
tillsjälvdeklarationianges

inkomsttaxe-denledning för
kommunalskatte-enligtring

på kalen-belöperlagen som
sådanaderåret. Saknas upp-

påförmögenhetgifter om
skyldighetgrund attattav
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lämna sådana uppgifter vid
inkomsttaxeringen före-inte

pålegat eller grund andraav
fåromständigheter, försäk-

ringskassan uppskatta värdet
företagsförmögenhetenav

med ledning uppgifterdeav
kan fråninhämtassom pen-

påellersionären sätt.annat
förmö-Vid beräkning av

genhet privatutgörs avsom
bostadsfastighet eller bo-
stadsrätt för vilken bostads-
tillägg söks skall, efter avdrag
för skulder med säkerhet i
denna egendom, 50 procent

taxeringsvärdet tilltasav upp
000den del det 100överstiger

kronor.
räknasSom förmögenhet

sådan förmögenhetäven som
hemmavarande barnägs av

enligt 5 c

§5 e
årsinkomstenTillägg till

skall med 15göras procent av
förmögen-den sammanlagda

het 100 000överstigersom
kronor för ensamstående pen-

tvåoch för varderasionär av
för-makar. framräknadeDet

avrundasmögenhetsbeloppet
nedåt kro-till hela tiotusental

nor.
makar skall värdetFör av

förmögenhet beräknas utgöra
hälften sammanlagdadenav
förmögenheten.
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BeräkningbostadstilläggMinskning avav
reduceringsinkomst

6§8
årsinkomstminskas PensionärensBostadstillägget

reduce-tillräknasdenfyrtiomed procent enomav
års-ringsinkomstfram-pensionsberättigades attgenom

§enligt 5inkomstenenligtårsinkomst 5 upptasräknade
påoch beräknas sättårsinkomstendeldenTill som
paragraf ochdennahalvtoch iöverstiger ett ett anges

enligt 6§kap. 6enligt 1basbelopp a
föddärallmän För pensionär1962:381lagen somom

får tidigareeller1937bostads- upptasminskasförsäkring
delden100jjørtiofemmeddocktillägget procent avav

årsinkomsten utgörsinkomsten. avsomprocent av
lag§ dennaenligt 1betalas pensionBostadstillägg ut

elleroch tjänstepensionavrundas mot-månadsvis, beloppet
föl-svarande ersättningkrontaltill ärnärmaste somsom
till-kollektivavtalBostads-tolv. jer samtdelbart med av

enligtförmögenhetförläggunderstigandetillägg tjugo-
80d-e §§betalas 5månad procentfem kronor samt avper

årsin-delardesärskilt bo-Ingår övrigainte avut.
enligtberäknaskomstenutbetalningenstadstillägg i som

§§.5-5bo-utbetalningdocksker cav
föddärFör pensionärbelopp.stadstillägg somoavsett

ellerår 1938 upptassenare
delden100 procent avav

årsinkomsten utgörs avsom
lagdenna§enligt 1pension

förmögenhetförtilläggoch
80§§d-eenligt5 samt pro-

delarde övrigacent avav
beräknasårsinkomsten som

§§.enligt 5-5 c
skallmakarfråga1 om
demförinkomsten avenvar

hälftenberäknas utgöra av
inkomst.sammanlagdaderas

8 1995:512.lydelseSenaste
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6 §a
Vid beräkning reduce-av

ringsinkomsten skall avräknas
belopp enligt vadett som

denna paragrafianges
För den berättigadärsom

till pensionsförmån enligt §1
2 och denna lag skall4

från det framräknade belop-
enligt avräknas6 § 2,15pet

prisbasbelopp för den ärsom
ogift och prisbasbelopp1,915
för den gift.ärsom

För den berättigadärsom
till formgarantipension i av
änkepension enligt §I 3
denna lag frånskall det
framräknade beloppet enligt 6
§ avräknas 2,04 prisbas-
belopp.

Minskning bostadstilläggav

6 b §
Bostadstillägget minskas

med sextio procent av pen-
framräknade redu-sionärens

ceringsinkomst enligt 6-6 a
§§ till den del den inte över-

prisbasbelopp enligtstiger ett
1 kap. 6 § lagen 1962:381

allmän försäkring. Tillom
den del reduceringsinkomsten

sådant beloppöverstiger
minskas bostadstilllägget med
femtio inkomsten.procent av

Bostadstillägget betalas ut
månadsvis, beloppet avrundas
till krontalnärmaste ärsom
delbart med tolv.

Bostadstillägg understi-
gande tjugofem kronor per
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Ingårmånad betalas inte ut.
bostadstilläggsärskilt i ut-

utbetal-dockbetalningen sker
bostadstilläggning oavsettav

belopp.

bostadstilläggsärskiltBeräkning av

7§°
bostads-särskilttillRättensärskilt bostads-tillRätten
ansökan.tilläggansökan. prövastillägg utanprövas utan

lämnasbostadstilläggSärskiltbostadstillägg lämnasSärskilt
skillnadsbeloppet,medskillnadsbeloppet,med omom

efterårsinkomstpensionsberättigades pensionärensden in-
bostadskost-skäligföravdragför skä-avdragefterkomster

understi-bostadskostnadnadunderstigerbostadskostnadlig
levnadsnivå, alltskäligalltlevnadsnivå,skälig ger enen

månad.räknatmånad.räknat perper
förstatillämpningVidförstatillämpningVid avav

stycket beräknas pensionä-följandebeaktasstycket in-
vadenligtårsinkomstnämligenkomster, rens
lag.§ denna5lagen ienligtfolkpension angessom

årsin-framräknadeFrån denför-allmän1962:381 om
för be-avdragkomstenhandikapp- görsdocksäkring, inte

inkomst-kommunalräknadersättning,
kapital-påskattochskattenligtpensionstillskott

inkomster.1969:205lagen pen-om
skallmakarfrågaItillläggs-ochsionstillskott om

förårsinkomstenall-enligt lagen avpension envarom
hälftenberäknasdel dem utgöradentillförsäkringmän

sammanlagdaderasminsk-föranlederpensionen av
årsinkonzst.detpensionstillskott,ning av

skäligberäkningViddockbeloppetsammanlagda av
förstaenligtbostadskostnadmedminskat 25 procent av

bostads-beaktasstycketfrågabasbeloppet ärnär enom
till högstuppgårkostnadförtidspension, som

deldenvarefterkronor,200pensionstillägg 5särskilt
bostadstilläggtäcks1990:773enligt lagen avsomom
frånräknas.lagdennaenligttillpensionstillläggsärskilt

långvarigförfolkpension

9 1998:550.lydelseSenaste
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vård sjukt eller handikap-av
barn,pat

bostadstillägg enligt
denna lag,

hälften den inkomstav
medräknas vid bestäm-som

mande årsinkomst enligtav
5

skäligEn levnadsnivå En skälig levnadsnivå
enligt första stycket skall all- enligt första stycket skall
tid lägst 1,22 1,22 gångerutgöra utgöraanses anses
gånger basbeloppet för den prisbasbeloppet för den som

ogift och lägst ogift1,01 och gångerär 1,01är pris-som
gånger basbeloppet för den basbeloppet för den ärsom
somärgift. gift.

Inkomsterna enligt andra
stycket 1 och 2 skall samman-
lagda alltid utgöra "anses
lägst gånger1,515 basbe-
loppet för den ogiftärsom
och lägst gånger1,34 bas-
beloppet för den gift.ärsom

Som skälig bostadskostnad
enligt första stycket skall

bostadskostnadanses en som
uppgår till högst 5 200
kronor.

Ändrade förhållanden

8 §
bostadstilläDen uppbär enligt skyldigdenna lag är attsom gg

oskäligt dröjsmål tillanmäla den allmänna försäkringskassautan
inom verksamhetsområde han folkbokfördärvars

hans eller hans makas ekonomiska förhållandenom
väsentligt förbättrats,

han byter bostad eller hans boendeförhållandeom om
ändras, eller

han ingår äktenskap eller upplöser sitt äktenskap.om
Uppgiftsskyldigheten åligger i stället

förmyndaren, den bidragsberättigade omyndig,ärom
gode eller förvaltaren enligt föräldrabalken, denmannen om
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skyldigheten kanbidragsberättigade sådan ochhar ansesomen
ingå uppdrag, elleri dennes

ibostadstilläggetmyndighet ellerden tar emotperson som
godebidragsberättigade, dennes förmyndare,förstället den man

eller förvaltare.

9 §10
be-något förhållandeBostadstillägg skall omprövas när som

storlek har ändrats.tilläggetsstämmer
uppenbartfår Om detBostadstillägg räknas är att

på grundföregående underrät- in-pensionärenutan avom
förmögenhets-ellerkomst-fall den deltelse dei av

någotförhållanden ellerårsinkomsten ändras ut- an-som
förhållande behöverfolkpension, intepensions-görs natav

kanbostadstilläggdettilläggspension,tillskott, sompen-
fårlag,beräknas enligt dennalagstift-enligt utländsksion

efterförsäkringskassanelleravtalspension sär-ning, mot-
avslåutredningskildsvarande ersättning en an-som

neddra ellerkollektivavtal, del- sökan, sättaföljer inav
bostadstillägget.arbetsskadeer-ellerpension

motsvarandeellersättning er-
sättning.

fårBostadstillägg även
föregåenderäknas utanom

förhyraunderrättelse när
avgift förhyreslägenhet eller

bostadsrättslägenhet ändras,
bidragsberättigadedenom

det.har medgett
medochskall gälla frånbostadstilläggetändringEn av

ändringanledning tillvarundermånadefter denmånaden
frångällabostadstillägget skall dockuppkommit. ändringEn av

uppkommitförhållanden harvilken demånad underoch med den
hela denförhållandenaändringen,föranleder avseromsom

månaden.
tid tillför förflutenbostadstilläggutbetalningVid av

skalltid,bostadstillägg föruppburitpensionär, make sammavars
sammanlagdadetpå sådantminskasbostadstillägget sätt att

skullebostadstilläggdetidunder dennabeloppet motsvarar som
samtidigt.förelegatersättningamabådabeslutha lämnats omom

° 1995:1486.lydelseSenaste
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Ansökan m.m.

l0§
Frågor bostadstillägg enligt denna lag handhasom av

Riksförsäkringsverket och de allmänna försäkringskassoma.

11§
Ansökan bostadstillägg skriftligen hos försäkrings-görsom

kassan. Ansökan skall innehålla nödvändiga upplysningar för be-
dömande den sökandes den sökande och,rätt samtav en av om
han gift, hans maka underskrivenär förklaring på heder och sam-

lämnade upplysningarvete att sanningen.stämmer medöverens
För sökande omyndig eller harär god eller förvaltareen som man
enligt föräldrabalken skall förklaringen förmyndarenavges av
eller, det kan följa uppdraget, gode ellerom anses av av mannen
förvaltaren.

Bostadstillägget lämnas Bostadstillägget bestäms
från och med den månad då för perioden mars-februari

till förmånen inträtt, dock månad.rätt Inträder tillrätt
tidigast månader före bostadstillägg vidtre an- annan
sökningsmånaden. tidpunkt bestäms tillägget från

och med den månad då rätten
till förmånen inträtt. Tillägg
får inte bestämmas för längre
tid tillbaka ansöknings-än
månaden.

ll a§
Är såansökan ofullständig

den kan läggas tillinteatt
grund för bo-prövning av
stadstillägget, får försäk-
ringskassan förelägga den
sökande tidinom vissatt
avhjälpa bristen påföljdvid

ansökningen inteatt annars
till Ettprövning.tas upp

sådant föreläggande får del-
Följs föreläggandetinteges.

får ansökan avvisas.
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12§
andraBank och penningin-sparban-Bankaktiebolag,

skall på begäranpenningför-andra rättningarochker
Riksförsäk-domstol,på lämnaskallvaltandeinrättningar

allmännaeller denringsverketRiks-domstol,lämnabegäran
uppgift förförsäkringskassandenellerförsäkringsverket

rörandenamngivenförsäkringskassanallmänna person
bety-förhållanden ärnamngivenföruppgift avsomper-

tillämpningenfördelseförhållandensonrörande avsom
lag.dennatillämp-förbetydelseär av

lag.dennaningen av

bostadstilläggPreliminärt
avräkningslutligoch m.m.

l2a§
bostadstilläggPreliminärt

fallde pensionärenbestäms i
pensionsförmän enligtutöver

enligtlivräntalag,§ denna1
förordningsärskildlag eller

enligt regeringenseller
förordnande, tjänstepension

motsvarande ersättningeller
kollektivavtal,följer avsom

från vilkentidpunktvid den
harskallbostadstillägg utges,
ochinkomst tjänstavannan

näringsverksamhet över-som
för-ellerkronor10 000stiger
d §5mögenhet iavsessom

lag överstigerdenna som
000 kronor.150

bostadstilläggPreliminärt
bostadstilläggs-förbestäms

makarberättigade även om
harmakarnaendast aven

förstaiinkomster angessom
stycket.

bostads-ochPensionären
harmaketilläggsberättigad

bidrags-förstaunder detdock
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året alltid bo-rätt att
stadstillägg på grundval av en
fastställd ärsinkomst, rät-om

för och demten var en av om-
fattar endast del bi-en av
dragsåret.

b12 §
Preliminärt bostadstillägg

beräknas efter uppskattaden
årsinkomst och skall så nära

möjligt detmotsvarasom
bostadstillägg kan antassom
komma bestämmas vidatt
slutlig avräkning enligt denna
lag. För harpensionär som
inkomst näringsverksamhetav
skall denna inkomst antas

lika hög fast-minstvara som
ställts vid taxerings-senaste
beslutet, inte pensionärenom

särskildavisar skäl för att
inkomsten skall uppskattas till
lägre belopp.

Avräkningsbeslut fattas ef-
den tidpunkt då taxerings-ter

beslutet enligt kap. 2 §4 taxe-
ringslagen 1990:324 senast
skall ha meddelats.

12 §c
Bestäms vid slutlig avräk-

bostadstilläggetning till hög-
belopp vad föränre som

bidragsär betalats preli-iut
tillägg, skall skillna-minärt

den betalas Bestäms vidut.
slutlig avräkning bostadstill-
ägget till lägre belopp vadän

för bidragsåret har beta-som
lats preliminärt tillägg,iut
skall skillnaden betalas tillba- -
ka.
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kronorBelopp under 100
beta-betalas ellerskall inte ut

las tillbaka.
skall beta-På belopp som

tillbakabetalaslas ellerut
skallstycketenligt första av-

enlig-gift betalasoch iränta
föreskrifterhet med de som

ellermeddelas regeringenav
bemyndi-efter regeringens

Riksförsäkringsver-gande av
ket.

betalaSkall pensionären
förstaenligttillbaka belopp

försäkringskassanfårstycket
utbetalningvid avsenare

ellerbostadstillägg annan
betalasersättning ut avsom

innehållaförsäkringskassan
avräkningbeloppskäligt iett

förbetalatspå vad utsom
mycket.

d §12
Om taxeringpensionärens

slutligefter detändras att
änd-ochbestämtsavräkning

bostadstill-innebärringen att
högreskulle haägget varit

skalllägre,eller nyttett
bestämmas,avräkningsbeslut

detbegärpensionärenom
från detår attinom ett

taxeringsändringbeslutet om
försäk-ellermeddelades om
fråganringskassan tar upp

tid.inom samma
frågaEn nyttettom

enligt dennaavräkningsbeslut
fårparagraf inte tas se-upp

förflutittvå år hardan änmer
slutligadag denfrån den av-

bestämdes, interäkningen om
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taxeringsändringen motsvarar
väsentlig höjning elleren

sänkning bostadstillägget.av

Återbetalning

13 §
Har någon oriktiga uppgifter eller underlåtenhetgenom genom
fullgöra uppgifts- eller anmälningsskyldighetatt eller på annaten

förorsakat bostadstilläggsätt utgått obehörigen elleratt med för
högt belopp, eller har någon på obehörigen eller medsättannat
för högt belopp uppburit bostadstillägg och har skäligenhan bort
inse detta, skall återbetalning ske vad för mycketav som
utbetalats, inte i särskilt fall anledning föreligger helt ellerattom
delvis efterge återbetalningsskyldigheten.

återbetalningsskyldighetHar ålagts någon enligt första stycket,
får vid utbetalning bostadstillägg eller ersättningsenare av annan

betalas allmän försäkringskassa skäligt belopput ettsom av
innehållas i avräkning på vad betalats for mycket.utsom

Överklagande m.m.

14
Bestämmelserna i 20 kap. 10-13 lagen all-1962:381 om

försäkring omprövning och ändringmän försäkringskassasom av
beslut överklagande försäkringskassas beslut och dom-samt av
stols beslut skall tillämpas i ärenden enligtbostadstilläggom
denna lag.

Övriga bestämmelser

§1215
Följande bestämmelser i lagen 1962:381 allmänom

försäkring skall tillämpas på bostadstillägg enligt denna lag:
16 kap. 12 § utbetalning tillom annan,

kap.17 1 § Sammanträffande förmåner,om av
18 kap. 46 och 47 Riksförsäkringsverkets tillsyn,om

kap.20 2 § provisoriskt beslut,a om

" Senaste lydelse 1998:102
z Senaste lydelse 1998:102
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nedsättningellerindragningtredje stycket3 §20 kap. avom
ersättning,

bidrag,preskription§kap. 520 avom
överlåtelseutmätning ochförbud6 §kap.20 mot avomom

ersättning,
utredningsåtgärder,fjärde stycket§kap. 820 om

kommunalaochstatligauppgiftsskyldighet för§kap. 920 om
m.fl.arbetsgivaremyndigheter,

forstatillämpasoch2000oktoberkraft deni lträderlagDenna
tidbostadstilläggtillbeslutfrågai rättgången avsersomomom

2000.decemberefter den 31
förbestämsikraftträdandetefterlämnasBostadstillägg som

2000-februari 2001.januariperioden
uppbär2000decemberutgångenvidpensionärFör avsom

intebostadstilläggförvillkorenuppfyllerochbostadstillägg
d §i 5bostadsrättellerprivatfastighetförberäknas avsessom

tredje stycket.
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Förslag till

efterlevandepensionLag om

Härigenom föreskrivs kap.6 i17 § betänkandets SOUatt
föreslagna1998:201 lag skall ha följande lydelse.

17 §
Tilläggspension i form änkepension enligt § första7 stycketav

2 garantipension till änkepension skall minskas med 20samt pro-
den reduceringsinkomst räknats fram enligtcent 5-5av som e

och 6-6 lagen 1994:308 bostadstillägg till pensionärer.a om
Om föreligger till såväl änkepensionrätt bostadstilläggsom

skall änkepensionen minskas först efter minskning bostadstill-av
lägget enligt 6 b § lagen bostadstillägg till pensionärer. Föreom
minskningen tilläggspension och garantipension till änkepen-av
sion skall den del reduceringsinkomsten inte föranväntsav som
minskning bostadstillägget minskas med pensionärensdels in-av
komst från sådan livränta och tjänstepension i b §5som avses
lagen bostadstillägg i dess lydelse före den oktober1 2000,om
dels pensionärens inkomst från pensionsförsäkring änannan
tjänstepensionsförsäkring och från pensionssparkonto isom avses

kap. § inkomstskattelagen10 6 1999:000.

lag träder i kraft den oktoberDenna l 2000 och tillämpas första
beslutgången i fråga till tilläggspension i formrättom om av

änkepension och garantipension till änkor tid efter densom avser
december31 2000.
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tillFörslag
upphävande1998:708lagenändring iLag avomom

makefall dåhustrutillägg i vissa1994:309lagen om

folkpensionuppbär

tillövergångsbestämmelsemaiföreskrivs punkt 3Härigenom att
1994:309lagenupphävandelagen 1998:708 omavom

stället forfolkpension idå make uppbärvissa fallhustrutillägg i
lydelse.skall ha följandelagenligt nämndalydelsedess

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

hustrutillägg och1962:392tillämpning lagenVid omav
tillhustrutilläggfolkpension förbostadstillägg tillkommunalt

ålderspension skallmake uppbärkvinna vars
för folk-gällera vadför folk-gällervada somsom

ålderspen-pension i forrnålderspen-ipension form avav
istycketenligt § förstasion lstycketförstasion enligt §1

ålderspensiongällaställetfemteförsta stycketoch §5 en-
in-1998:674ligt lagenålders-i stället gällameningen om

ålderspensionkomstgrundad1998:674enligtpension lagen
enligtgarantipensionellerålders-inkomstgrundadom

garanti-1998:702garantipension: lagenellerpension om
pension,1998:702enligt lagen om

garantipension,
§enligthustrutillägg 1benligt §hustrutillägg 1b

år räknatförstycket,andraår räknatstycket, förandra
prisbas-gånger1,67prisbas-gånger1,67 motsvaramotsvara

§kap. 6enligt lbeloppet§enligt kap. 6beloppet 1
allmän1962:381allmän lagen1962:381lagen omom

föl-inteförsäkring,föl-inteförsäkring, annatannat omom
föreskrivs i §1vadi jerföreskrivs §1jer vad somavav som

Vidstycket eller 4tredjeellertredje stycket 4
första§tillämpningen 4av

hustrutilläggetskallstycket
medminskas sextio procent

del denden pensions-avav
beräknadeberättigades in-

vadkomst enligt iangessom
mån inkomstend den inte3 i

prisbasbelopp.överstiger ett



44 Föifattningsförslag SOU 1999:52

Till den del sådan inkomst
detta beloppöverstiger mins-

kas hustrutillägget med femtio
inkomsten.procent av

c vad gäller för folkpension i form ålderspensionsom av
enligt § tredjel stycket i stället skall gälla den andel oavkortadav
garantipension enligt 3 kap. 6 § lagen 1998:702som mannen

garantipension berättigad till eller skulle berättigadär tillom vara
förutsättningarna för till garantipension hade förelegat.rättom

d vad gäller för folk- d vid beräkningsom av
och tilläggspension hustrutilläggpension stället för vadi

enligt § första5 stycket andra årsinkomst isom anges som
stället gällameningen i 5 § gälla vad föreskrivs ipen- som

enligt lagen inkomst-sion §§5-5 och §§ lagen6-6om e a
grundad ålderspension och 1994:308 bostadstilläggom

enligt lagen tillgarantipension pensionärer.
till den delgarantipensionom

sådan sammanlagtpension
uppgår till gånger1,9inte

prisbasbeloppet enligt kap.1
6 § lagen allmän för-om
säkring eller dessa pensions-
förmåner med vissutges
andel, motsvarande andel av

gånger1,9 basbelopp,samma
e vad gäller för tilläggspension enligt stycket i§ andra6som

stället gälla pension enligt lagen inkomstgrundad ålders-om
pension eller garantipension enligt lagen garantipension, samtom

f vad gäller för folkpension i form ålderspensionsom av
enligt i13 § stället gälla garantipension enligt lagen garanti-om
pension.
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tillFörslag
med1998:562förordningenändring iFörordning om

Riksförsäkringsverketförbemyndigandenvissa att

föreskriftermeddela

1998:562förordningenföreskriver ochRegeringen 2 3att
skall haRiksförsäkringsverketbemyndiganden förvissamed

följ ande lydelse.

lydelseFöreslagenNuvarande lydelse

Normgivningsbemyndiganden

§2
föreskrifterfår meddelaRiksförsäkringsverket

medsamrådredovisning, efterförsäkringskassomasom
Ekonomistyrningsverket, -

Riksförsäkrings-tillskyldighetförsäkringskassornas attom
tillsynverketsföruppgifter behövs öververket lämna de som

försäkringskassoma,
övrigtiförsäkrad ellerför denskyldighet är somsomom

försäk-allmän1962:381enligt lagentill ersättninghar rätt om
tillämpningenförbetydelseuppgifterring lämna de äratt som av

lagen,av
stycketandraenligt §sjukdomsfall 12uppgifteratt omom

allmännatill densjuklön skall lämnas1991:1047lagen om
uppgifterna får lämnas auto-försäkringskassan samt att genom

behandling.matiserad
skalldefår fastställaRiksförsäkringsverket procentsatser som

arbetsmark-sjukförsäkringsavgift ochberäkningtillämpas vid av
lagenstycketandraenligt kap. §2 2nadsavgift för sjömän

socialavgifter.1981:691 om
sjuk-fastställa denf°arRiksförsäkringsverket procentsats som
skallsocialavgifcerkap. § lagenenligt 3 2försäkringsavgiften om

lagen§enligt kap. llsjukpenningförsäkringen, 3tilluppgå när
karenstid.medförsäkring, gällerallmänom

fårRiksförsäkringsverket
avgift ochfastställa ränta en-

stycket lagentredjeligt §12 c
tillbostadstillägg pensio-om

betalaspå beloppnärer som
slutligtvidtillbakaellerut
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avräkning bostadstillägget.av

3 §
Riksförsäkringsverket får meddela de ytterligare föreskrifter

behövs för verkställighetsom av
lagen 1962:381 allmän försäkring det gäller kap.,1närom

3-17 kap., 18 kap. kap.6 20 8 och 12 kap.,22samt
lagen 1988:1465 ersättning och ledighet för närståen-om

devård,
lagen 1989:225 ersättning till smittbärare,om
lagen 1993:332 avgiftsfria sjukvårdsförmåner4. förom m.m.

vissa hivsmittade,
lagen 1994:308 lagen 1994:308om om

bostadstillägg till pensionärer bostadstillägg till pensionärer
i fråga i frågaom om

ansökningsförfarandet, ansökningsförfarandet,- -
beräkning bostads- beräkning bostads-av av- -

kostnad, kostnad,
beräkning årsinkomst, beräkning årsinkomst,av av- -
beräkning förmögen- beräkning förmögen-av av- -

het avkastning därav, het avkastning därav,samt samt
ändrad bokföring, bokföring,ändrad- -
utbetalning bostads-bostads- utbetalningav av- -

tillägg. tillägg,
anmälningsskyldighet,-
återbetalning bidrag.av-

ålderspension medlagen 1998:674 inkomstgrundadom
1998:675undantag för kap. och kap.7-11 14 2.6 11 och lagen

införande lagen inkomstgrundad ålders-1998:674om av om
pension med för ochundantag 25 § 37-40 §§. Riksförsäk-
ringsverket får dock meddela föreskrifter dedet klartär attom
inte kapitalförvaltning försäkringstekniskeller verksamhetavser
och det behövs för uppnå likforrnig tillämpning be-attom av
stämmelsen inkomst pension och premiepension. Riksför-om
säkringsverket samråda Premiepensionsmyndighetenskall med

föreskrifterna premiepension.rörom

förordning i kraft januariträder denDenna 1 2001.
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ochreglerbostadsstödNuvarande1 -

omfattning

BTPtill pensionärerBostadstillägg1.1

ochår 1995infördesBTP ersattepensionärertillBostadstillägg
och KBTBåde BTPKBT.bostadstilläggetkommunaladå det
konstruk-inkomstprövningensförreglerlikartadei huvudsakhar

skillnadenbostadskostnaden. Denberäkningtion och storaav
bostadskost-delhurförreglernaoch KBTmellan BTP storär av

likareglernabostadstillägget. BTPI ärskanaden ersättas avsom
KBT-beslutadesjälvakommunernamedanför hela landet, om

dockhadeStatsbidragsreglernaersättningsnivåer. ensystemets
regler.på kommunernasinverkanstyrande

i lagenåterfinnsför BTPbestämmelsernanuvarandeDe
Riksförsäkrings-pensionärer,tillbostadstillägg1994:308 om

inkomstberäkning,1998:18RFFSföreskrifterverkets om
RFFSochbostadskostnadberäkning1998:9RFFS avom

bostadsför uppvärrn-kostnaderuppskattning1998:28 enavom
bostadskostnadberäkningvidövrigt driftochning, hushållsel av

1995:4rådAllmännaockså utfärdatharför år 1999. RFV om
BTP.

stödettillBerättigade1.1.1

uppbärsökandedenkanpensionärertillBostadstillägg utges om
pensionsförmåner:följ andenågon av

ålderårs65ålderspension fr.o.m.-
förtidspension/sjukbidrag-
omställningspension-

omställningspensionförlängd-
efterlevandepensionsärskild-

hustrutillägg-
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änkepension enligt Övergångsbestämmelser-
pension enligt lagstiftningen i ingår i ellerEUstaten som-
EES.

bara tillBTP den bosatt i Sverige och kan endastutges ärsom
bostad i Sverige.avse

vissaFör kan folkpension, pensionstillskott ochgrupper
tilläggspension med reducerade belopp. gällerDetutges exem-
pelvis pensionärer har gjort förtida försummat avgiñs-uttag,som
betalning till tilläggspensionssystemet eller har kvotdels-som en
beräknad folkpension eftersom pensionären inte varit bosatt i
Sverige i år tillgodoräknats40 eller ATP-poäng för 30 år. dessaI
fall dock hänsynstagandeBTP till det reduceradeutges utan pen-
sionsbeloppet. Andra regler gäller för SBTP.

BTP från år 1999 med 90 bostadskostnadenutges procent av
månad mellan kr100 och 4 000 kr. Gränsen för bostadskost-per

naden densamma för ensamboende ochär två makar. Under åren
ersättningsgraden1995-1998 85 efter åren dess-procent, attvar

förinnan ha varierat mellan och83 85 boende iFör sär-procent.
skild boendefonn sjukhem,bl.a. ålderdomshem, servicehus och
gruppboende kan förBTP och tvåbäddsrum inteutges en- men
för flerbäddsrum. boende i tvåbäddsrumFör i särskild boende-
form begränsat tillBTP 90är bostadskostnadenprocent av upp
till högst 2 000 kr/mån.

Från den maximala bostadskostnaden kan till BTPrättsom ge
avdrag för den har inkomstergörs folkpension ochutöversom

pensionstillskott. Avdrag med 40 inkomstengörs procent av upp
till basbelopp, vilket1,5 för år innebär1999 in-54 600 kr. För
komst däröver minskar BTP med inkomsten.45 Förprocent av
makar beräknas inkomsten och delas på två.sedangemensamt

under kr/månBTP 25 betalas inte ut.
kanBTP under år maximalt1999 uppgå till kr/mån.3 510 Det

genomsnittliga BTP-beloppet i januari 1998 kr/mån.1 567var

1.1.2 Beräkning bostadskostnadav

Bestämmelserna för beräkning den del bostadskostnadenav av
grundar till i RiksförsäkringsverketsBTP föreskrifterrättsom ges

RFFS 1998:9. Beräkningsreglema olika beroende på vilkenär
boendefonn aktuell för den sökande.ärsom

hyreslägenhetFör bostadskostnaden lika inkl.med årshyran,är
uppvärmningskostnaden, obligatoriska avgifter i hyransamt ex-
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uppvärmningkostnad förkabel-TV. Omellerempelvis för garage
förschablonregelenligtdennaberäknasinte ingår i hyran upp-en

hushålls-förKostnadsmåhus nedan.för sevärrnningskostnaden
scha-kostnadingår i hyran.den Dennamedfår inte räknas om

ochVattenförbrukningkostnader förliksomblonberäknas sop-
ingår iinte hyran.i fall dessahämtning de

bostadskostnadenbostadsrättslägenheziden bor ärFör som
uppvärrnningskostna-inkl.årsavgiftenfastställdalika med den

bo-inköpförpå skuldfår 70den. räntaDessutom procent avav
lämnatsförutsättning bostadsrättenundermedstadsrätten atttas

bostadskostnadentillavdragtillägg ochför lånet. Förpantsom
hyreslägenheter.beträffandevadgäller nämntsovansom

exempelvisboendeformersärskildaibordenFör ser-som
kommunenhyralika med denbostadskostnadenvicebostäder är

pensionären.tar ut av
möb-iexempelvis boende husvagn,boendeformer,andraFör

bostadfriharför denandrahandsbostad ellerbostad,lerad som
speciella regler.gäller

beräknasenfamiljshussmåhusboende egetgällerdetNär i
ochuppvärmningschablonkostnad förbostadskostnaden som en

kvadratme-fast krontalår tillvarjefastställs fördrift ett persom
fastställtsdenbostadsyta räknasSombostadsyta. yta en-ter som

fastighetstaxeringen.ligt senaste
räntadessutom 70medräknasbostadskostnaden procentI av

fårräntebidrag. Dessutomavdrag förefterfastighetenpåpå skuld
också 1,7liksommedräknastomträttsavgälden70 pro-procent av

fastighetsskatten.taxeringsvärde motsvararfastighetenscent av
påberäknastvåfamiüshusi motsva-Bostadskostnaden eget

endastsökandeför denenfamiljshus,för tasrande sätt mensom
två-helaförbostadskostnadentotaladel denså stor avupp

förhållandeibostadsytasökandesdenmotsvararfamilj shuset som
små-ibordenbostadsyta. egettvåfamilj Förshusetstill hela som

förbostadskostnadenocksåberäknaslantbruksenhethus på som
bo-förkostnadernamedfår baraenfamiljshus, taeget manmen

stadsfastigheten.
två lägen-merflerfamiljsfastigheti änbordenFör som egen

bostads-fördeenligtbostadskostnadenbestämsheter normer
Riksförsäkringsverket.fastställtskostnader avsom

till någonbostadenieller flerahyrOm annanut ett rumman
denreducerasnågonmedbostadanhörig delarellernäraän en

bostadskostnaden.totala
berätti-pensioninte harmakegift pensionärFör somvarsen

med.bostadskostnad räknashelaska makamastill BTPgar
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Om pensionär minderårigamed barn berättigad till bo-ären
stadsbidrag till barnfamiljer mil. minskas bostadskostnaden med
hela bostadsbidraget före inkomstprövningen.

l 1 Inkomstprövningsregler.

Inkomstprövningsreglema detaljerade och innebär i principär att
alla inkomster, inte särskilt iundantag BTP-la-nämnssom som

ingår i inkomstunderlaget för vanligaste inkomst-BTP. Degen,
slagen följande:är

allmän pension folkpension och pensionstillskottutöver-
änstepensioner-

livräntor-
arbetsinkomster-
utländsk pension inte påverkathar pensionstillskottetsom-
sjukpenning och arbetslöshetsersättning.-

De undantag finns inskrivna i BTP-lagen gäller i huvudsaksom
skattefria inkomster barnbidrag, socialbidrag, ersättning tillsom

vissaneurosedynskadade och utländska krigspensioner.
Som inkomst näringsverksamhet beräknadedentasav upp

nettointäkten näringsverksamheten. Som näringsverksamhetav
räknas bl.a. innehav lantbruk eller fastighet privat-inte ärav som
bostad.

gällerdetNär förmögenhet beräknas schablonmässigen av-
kastning på fem läggs till övriga inkomster. denFörprocent som
del tillgångarna efter överstigeravdrag för skulderav som - -

kr for75 000 ensamstående och 120 kr för000 makar gemensamt
räknas ytterligare inkomst.10 Till fönnögenhetenprocent som
räknas bankmedel, aktier, obligationer, ekonomiska fö-andelar i
reningar, fordringar och övriga tillgångar. Också egendom av

värde räknas med. Förmögenhet närings-större hänförs tillsom
verksamhet beräknas enligt deklarationsvärdet den december31
året före ansökningsåret.

Privatbostadsfastighet pensionären bebor ska inte med-som
räknas i förmögenheten inteoch heller avkastningska någon
beräknas vid inkomstprövningen. iSamma regler gäller deäven
fall privatbostadsfastigheten bostadsrättslägenhet. Privatbo-är en
stadsfastighet pensionären inte fritids-bebor exempelvissom
fastighet ska tillgång vid förmögenhetsberäkningentas upp som
med taxeringsvärdet.
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rutinerAdministrativa1.1.4

denansökan frånefterförsäkringskassanbeslutasBTP en-av
för be-upplysningarnödvändigainnehållaAnsökan skaskilde.

beviljat BTPförsäkringskassanSedantill stöd.dömande rättenav
denutbetalningeni samband medbostadstilläggetbetalas ut av

föränd-ingavidaretillsbetalaspensionen. BTPallmänna ut om
inträffar.ringar

oskäligtförsäkringskassan,skyldig till utanBTP-tagaren är att
väsentligtförhållandenaekonomiskadedröjsmål, anmäla om

boendeförhållandenaellerbostadbyterförbättrats, ommanom
upplöses.äktenskapetelleräktenskapingårändras eller manom

bo-1995:4rådi allmännarekommendationer RFV:sEnligt om
anmälnings-hustrutilläggochpensionärertillstadstillägg anses
harförrnögenhetenökning ägtföreliggaskyldighet när rumaven

uppgårinkomstökningellerellerbasbelopp närmed ett enmer
basbeloppet.överstiger 10till belopp procentett avsom

änd-pensionenallmännaautomatiskt denräknas närBTP om
tjänstepensionenautomatiskträknasfår närBTP även omras.

hyrandetta,godkänttidigare näroch, BTP-tagarenändras om
ändras.
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1.1.5 Utvecklingen antalet ochBTP-tagare BTP-av
kostnaderna

g
Från statistik,RFVzs avseende december månad varje år, framgår
följande antal BTP-tagare avrundade ta1:

År B TP-tagare med Samtliga
ålderspension förtidspension övriga

1990 445 000 95 000 8 000 548 000
1991 453 000 98 000 8 000 559 000
1992 440 000 102 000 000 549 0007
1993 473 000 113 000 7 000 593 000
1994 482 000 119 000 000 608 0007
1995 445 000 113 000 563 0005 000
1996 424 000 110 000 4 000 538 000
1997 390 800 107 100 502 8004 900
1998 376 400 106 400 488 4005 600

År BTP-tagare med Samtliga
ålderspension förtidspension övriga

Prognos
1999 368 900 104 300 478 7005 500
2000 352 800 99 700 5 300 457 800
2001 340 800 96 400 3005 100 442
2002 328 300 92 800 264 9004 000

1Uppgifterna för åren 1990-1994 KBT.avser
Änkepension,2 hustrutillägg och efterlevandepension.
Änkepension,3 hustrutillägg och efterlevandepension.

4RFV:s budgetunderlag åren utgår fråni för 2000-2002. Prognosenprognos
oförändrade BTP-regler.
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uppgår till följ ande mkr5:år förKostnaderna BTP summorper

År SamtligamedBTP-tagare
ålderspension förtidspension övriga°

6 130187 75868 l1990 4
6607493 866 081 11991
9857647 826 256 11992
9539079 10221993 7 771

10 740932 3241994 8 322
9 804732 1595721995 7
961666217273781996
9 246163 7427 0091997
9 344692 2869891998 6

Prognos7
9 811400 7227 3381999

6369712 3572082000 7
4339702 3080562001 7
2039682 2518832002 6

utgjorde 24i december 1998antalettotala BTP-tagareDet pro-
folkpensionärerantaletdet totalacent av

Sammansättningen BTP-tagare1.1.6 gruppenav

för-medpensionärer BTPredovisas huravsnittdetta1 gruppen
bostadskostnadförmögenhet,inkomst,i fråga ålder,delar sig om

Riksförsäkrings-statistik frånanvändsdettabelysaFör attm.m.
slumpmäs-Ettregister föradministrativa BTP-systemet.verkets

ja-undererhållit BTPdefemurval drygtsigt procent av somom
dragits.nuari 1998 har

ifördelningredovisning BTP-tagamasstatistiskEn närmare av
bilagaiolika avseende lämnas

dessaAvBTP.erhöll 504 000januari 1998Under personerca
förtidspensionärerålderspensionärer, 100 000400 000var ca

efterlevandepensionärerg.0004samt

5 åren KBT.199071994Uppgifterna för avser
Änkepension,6 efterlevandepension.ochhustnitillägg

7 årenför 2000-2002.budgetunderlagiRFVzs prognos
8 omställningspension.medpensionäreromfattarDenna ävengrupp
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Diagram på1 Antal BTP-tagare uppdelat kön

400000

350000

Efterlévåndepénsionärer300000 Ii
Förtndspenslonäreri250000
Ålderspensionärerii

200000

150000

100000

50000

Kvinnor Män

Cirka kvinnor.den totala BTP-stocken75 utgörsprocent av av
jämnaste könsfördelningen återfinns naturligt bland för-Den nog

ålderspensio-tidspensionärema kvinnor,där 56 blandärprocent
kvinnorna efterlevandepen-79 och blandnärema utgör procent

sionärema 98 procent,

åldersklasserDiagram 2 BTP-tagare inom olikaAntal

180000
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antalet ålderspensionärer har BTPCirka 75 ärprocent somav
år.genomsnittsåldem bland dessaår, 81 Den75 äröver genom-

efterlevandepensionärenförtidspensionären år ochsnittlige 49är
år58

BTP-belopp/månefterDiagram 3 Antal BTP-tagare uppdelat
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3500300025001000 1500 2000

förmånen,totalamaximalt uppgå till kr/mån.3 315 DenkanBTP
genomsnitt-dockinklusive och kan DetSBTP KKB, större.vara

liga

efter boendekostnaduppdelatDiagram 4 Antal BTP-tagare
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Drygt 400 000 BTP-tagare har boendekostnader på högst 4 000
kr/mån, 000 har boendekostnader75 på mellan 4 och 000000 5
kr/mån. Närmare 15 000 har boendekostnader på 0005över
kr/mån. hushållFör där båda makarna folkpensionärerär är
boendekostnaden hälften hushållets boendekostnad. Folkpen-av
sionär gift med icke-folkpensionär får dock tillgodoräknaärsom
sig hela boendekostnaden.

Diagram årsinkomstklasser5 Antal BTP-tagare i olika

140000

120000

100000
Efterlevandepensionärern ;80000 1
Förtidspensionärer

60000 ÅlderspensionärerÄn

40000

20000

0
O 1-1000010001-20001-30001-40001-50001-60001-70001-80001-90001

20000 30000 40000 50000 60000 70000 80000 90000

Cirka har folkpension,50 000 BTP-tagare enbart pensionstillskott
och ingen eller så låg inteATP den höjer den totala pensionen.att
Dessa saknar alltså sådana inkomster reducerar BTP.som

har inkomster130 000 andra på högst kr/år. helt10 000 BTP är
bortreducerat vid årsinkomst 94 kr. makar476 Fören avses
halva den sammanlagda inkomsten.
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Diagram tkri olika förmögenhetsklasser6 Antal BTP-tagare

180000
160000 -
140000

Efterlevandepensioniäreir120000 3I
100000 Förtidspensionärer
80000 Ålderspensionärern
60000
40000
20000

0
275- 300-75- 100- 125- 150- 175- 200- 225- 250-0 1-25 25- 50-

150 175 200 225 250 275 30050 75 100 125

medanhelt förmögenhet,Cirka saknar160 000 BTP-tagare ca
ochmellan 000förmögenhet 1har150 000 BTP-tagare en

sammanlagdaförmögenhet för makar denkr. Med100 000 avses
för-genomsnittligabilaga framgår denfönnögenheten. 2Av att

medsamband, dvs. ökar BTP-tagarensmögenheten har starktett
ålder.

pensionärerbostadstillägg tillSärskilt1.2

SBTP

SKBTtill folkpensionbostadstilläggsärskilt kommunaltEtt
år 1995januari samband med KBT1991. Iinfördes från den 1 att
särskilttillmöjligheternaocksåtill infördesförändrades BTP ett

förmotivetdockhuvudsak harbostadstillägg till SBTP. IBTP
varit oförändrade sedan 1991.innehålloch reglernas

syftetbostadstillägget infördessärskildadet attNär envar
skälig lev-tillpensionsförrnåner räckerpensionär ska ha ensom

inkomstpensionärer med lågnadsnivå. avsåg dåMan nännast
bostadskostnad.och hög

bo-1994:308återfinns iför lagenBestämmelserna SBTP om
till-l999:18och förordningentill pensionärerstadstillägg om

pensio-tillbostadstillägg1994:308lämpningen lagen omav
tillbostadstilläggrådAllmänna 1995:4RFV:snärer, samt om

pensionärer.
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1.2.1 Nuvarande SBTP-regler

Vid prövningen till SBTP räknas följ ande inkomst:rätten somav

folkpension, pensionstillskott och den del ATP harav som-
minskat pensionstillskottet
särskilt pensionstillägg till folkpension för långvarig vård av-
sjukt eller handikappat barn
det BTP utgessom-
hälften den årsinkomst försäkringskassan har fastställtav som-
för beräkning BTP.av

När det gäller bostadskostnadsberäkningen reglergäller samma
i här beaktasBTP, den del bostadskostnadenävensom men av
ligger kr och till4 000 kr/mån.5 200översom upp

uträkning utgårFör SBTP från inkomsten beräknadav man
enligt och minskar denna med den fastställda bostadskost-ovan
naden. återstående inkomsten jämförsDen därefter med normen
för skälig levnadsnivå gånger1,22 basbeloppet för ogift och 1,01
gånger basbeloppet för gift. för skälig lev-För 1999 beloppenärv
nadsnivå respektive3 701 kr kr/mån.3 064

Är den återstående inkomsten skäliglägre beloppet för lev-än
nadsnivå utbetalas tillSBTP denna nivå.upp

Här kan riksnorrnen för försörj-kommunernasnämnas att
ningsstöd enligt socialtjänstförordningen för år 2 9001999 var
kr/mån för ensamstående sammanlagtoch 4 870 kr för två makar
för personliga kostnader och hushållskostnader.gemensamma

SBTP-systemet finns särskild innebördenInom regel meden
allmän pension, alltidvid beräkning inkomsterna för SBTP,att av

ska gångerlägst basbeloppet1,515 för denutgöra äranses som
ogift och gånger1,34 basbeloppet för den gift. Bestäm-ärsom
melsen har betydelse beräkningenför storleken på allmänav pen-
sion i form folkpension, pensionstillskott och ATP.av

Innebörden bestämmelsen den pensionär gjortär attav en som
förtida ålderspension och den anledning får reduce-uttag av av en
rad folkpension, inte därför ska erhålla höjt bostadsstöd. Manett
räknar alltså oavkortadmed folkpension vid inkomstberäk-en
ningen i stället för reduceradeden folkpension i verklighetensom
betalas Bestämmelsen gäller tilläggspensionenäven närut. är re-

Vducerad på grund försummad avgiftsbetalning och pensions-av
tillskottet därför har reducerats fiktivtmed ATP-belopp.ett

decemberI 1998 det pensionärer hade folk-21 200var som
pension i fonn förtida före års ålder. Enligt65 RFV:suttagav
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förhållan-åren sketthar det under debudgetunderlag senaste en
förtidapensionärer medantaletkraftig ökningdevis uttag.av

reduceradharfyllt årpensionärer har 65Antalet sommensom
decemberigjort förtidatidigarepension på grund uttag varav

antaletjämförelse kanungefär Som120 000. nämnas att1998
på grundförhöjd pensionharålderspensionärer ett upp-avsom

i december 1998.skjutet 37 100uttag var
harpensionärerstatistik hur mångaingenfinnsDet över som

avgiftsbetalning.bristandepå grundpensionsformånreducerad av
hade1998i decemberframgårstatistik från RFVAv att ca
eller 40-beräknades i 30-folkpensionpensionärer72 000 somen

folkpension. Dennatill oavkortadhade intealltså dedelar, rätt
på följ andepensionsförrnånsigfördelar sätt:pergrupp

svenskadäravAntalPensionsförmån
medborgare

Ålderspension 14 70052 400
9004000Förtidspension/sjukbidrag 17
700änkepension 2 600ochEfterlevande-

tillsig med hänsynfördelarhur dennaiställetOm gruppserman
sigfördelarbetalaspensionoavkortadkvotdelhur utstor somav

följ ande:enligtgruppen

Antal kvotdelar
Totalt0-delar0-delar 43folkpension
172374 99612 2411-4

142897313588105-9
9577216679110-14 5
63361 7764 85715-19
98472 003981520-24

10 8658942971725-29
2 172172230-34 -

0763076335-39 -
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Utvecklingen1.2.2 antalet SBTP-tagare ochav

SBTP-kostnader
Antalet pensionstagare med SBTP, enligt statistik for de-RFV:s
cember månad, följ ande avrundade tal:är

År Antal Utbetalda årsbelopp mkr
1993 20 000 78
1994 14 000 52
1995 00015 43
1996 20 000 58
1997 43 800 209
1998 40 600 191

Prognos°
1999 24 400 97
2000 26 700 104
2001 29 700 116
2002 32 800 129

Den redovisade iRFV bygger på förutsättningen attav prognosen
januari 1999 gällande regler för och oförändrade.BTP SBTP är

januariI fanns1998 39 000 SBTP-tagare, vilket utgörca
knappt i8 siffra sjunkit janu-BTP-tagarna. Denna harprocent av
ari beroende på höjningen från1999 kompensationsnivån 85av

till bostadskostnaden mellan90 hyresgrän-procent procent av
Härigenom ökar storleken på det utbetalas. Ge-BTPsema. som

nomsnittligt i januariSBTP-belopp 1998 kr/mån.2 772var
En redovisning och analys inkomst- och förmö-närmare av

genhetsförhållanden, bostadskostnader bland SBTP-tagamam.m.
ilämnas kapitel

Det genomsnittliga SBTP-beloppet inom olikaungefär likaär
inkomstgrupper fönnögenhetsgrupper.och minskarBTP-beloppet
däremot med ökande inkomst ökande förmögenhet. Orsakenresp.
till denna skillnad för närvarande oklar.är

9RFV:s i budgetunderlag årenför 2000-2002.prognos



och omfattning 61SOU 1999:52 Nuvarande bostadsstöd regler-

1.3 Kommunala kompletterande
bostadstillägg KKBBTPutöver

till och med år medelkommun kan 2000En utge ettav egna
bostadstillägg till statliga komp-kompletterande det BTP. Detta

letterande bostadstillägg kan exempelvis högre ersätt-avse en
bostadskost-ningsgrad vad gäller för eller högreBTPän som en

kompletterande bostadstillägg be-nad kr/mån. Sådant4 000än
försäkrings-räknas i övrigt på beräknasBTP,sättsamma som av

tillsam-beslut och betalaskassan i samband med dess BTP utom
med BTP.mans

kompletterandeMöjlighet för kommun besluta detatten om
dåvarandei detbostadstillägget infördes år samband med1995 att

statligatill detbostadstillägget KBT förändradeskommunala
in-möjlighetAnledningen till dennabostadstillägget BTP. att

i de fall deövergången från tillfördes underlätta KBT BTPattvar
Avsiktenbostadstilläggentidigare kommunala högre BTP.änvar
undermöjlighet finnasbörjan denna endast skullefrån att envar

årtill utgångentidsperiod. har förlängtsbegränsad Denna avnu
komplette-elva kommunerUnder 1999 det2000. är utgersom

bostadstillägg.rande

fl.Bostadsbidrag till barnfamiljer1.4 m.

BOB

tillinkomstprövat bidrag betalasBostadsbidrag utär ett som
funnits sedanBidragetbarnfamiljer ungdomar bam. haroch utan

bostadspolitiken harmitten Målen för den socialal930-talet.av
bostadspoli-bostadsbidragen såvälskiftat tiden. dag harIöver

uppgiftfamiljepolitiska syften. Bostadsbidragenstiska är attsom
goda ochhushåll möjlighet hålla sig medekonomiskt attsvagage

ocksåBostadsbidragen ingårtillräckligt rymliga bostäder. som en
syftar tillviktig ekonomiska familjestödet, främstdel i det som

barnfamiljer under denekonomisk grundtrygghet föratt ge en
försörjningsbörda.period de har storen

kommunal verk-Liksom bostadsbidragen tidigareBTP envar
Från och medstatsbidrag och delvis statliga regler.samhet med

bostads-hela förden januari har kostnadsansvaretl 1994 staten
påbostadsbidragenbidragen. Från tidpunkt handläggssamma

nivå försäkringskassoma.lokal de allmännaav
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bostadsbidragBestämmelserna finns i lagen 1993:737om
bostadsbidrag, bostadsbidragsförordningen 1993:739, RFV:som

föreskrifter RFFS 1993:7 bostadsbidrag, 1996:12RFFSom
inkomstprövning avstämningoch vid beslut bostads-om om

bidrag, beräkningRFFS 1998:9 bostadskostnad, ochom av
uppskattningRFFS 1998:28 kostnader för bostadsom av en

uppvännning, hushållsel och övrig drift vid beräkning bo-av
stadskostnad for år 1999 Allmänna råd 1998:10RFV:ssamt om
bostadsbidrag till barnfamilj och ungdomar.er

Berättigade till stödet1.4.1

BOB lämnas till hushåll. hushåll kan antingen barn-Ett vara en
familj eller ungdomshushåll barn i åldern 18-28.ett utan

Bostadsbidrag till barnfamiljer består beloppdels ett somav
påberor uteslutande antalet barn, dels berorbeloppett somav

bostadsanknutnabostadskostnadens storlek. det gällerNår den
bostadskostna-bostadsbidraget tilldelen beräknas 75 procent av

följ intervall:den månad inom andeper

kr månadbarn 000-2 9992ett per
två barn 000-3 299 kr månad2 per

eller fler barn 000-3 599 kr månad.2tre per

bidrag medöverstiger dessa beloppOm bostadskostnaden lämnas
månadöverskjutande bostadskostnaden50 denprocent uppperav

till

för familjer med barn,5 200 kr ett
kr för familjer med två barn,5 900
kr för familjer med eller flera barn.6 600 tre

eller någon med-bostadskostnad får beaktas, sökandenHögre om
familj funktionshindrad.lem ärav en

Beräkning bostadskostnad1.4.2 av

bostadskostnadenBestämmelserna för beräkning den delav av
kan ligga till grund för BOB i huvudsak lika medär motsva-som

i före-rande regler för återfinns RiksförsäkringsverketsBTP. De
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skrifter beräkning bostadskostnad. SeRFFS 1998:9 av-om av
snitt 1.1.2

Inkomstprövningsregler1 .4.3

bidrags-inkomstprövningen för läggs denTill grund för BOB
inkomstinkomsten.grundande Denna utgörs avav summan av

kommunalskattelagennäringsverksamhet enligttjänst och av
1947:577kapital enligtoch inkomst lagen1928:370 omav

inkomstervissastatlig inkomstskatt. inkomst ökas medDenna
taxeringsbeslut.inte omfattassom av

inkomstenbidragsgrundandeBostadsbidraget minskas denom
minskas bidragetmedöverstiger visst belopp. makar barnFörett

årsinkomstvardera makensmed den del20 procent somavav
minskas bidra-överstiger ensamstående med barn58 500 kr. För

överstigerinkomstenden delmed 20 procentget somavav
117 000 kr.

skattepliktig inkomst

lämnas olika in-degenomgång reglerna förNedan kort aven
komstslagen.

Inkomst tjänstav

utfördförerhållitstjänst inkomsterInkomst ensomav avser
Mednäringsverksamhet.inkomstprestation och inte utgör avsom

in-vissa andrakommunalskattelagen KLtjänst likställs enligt
periodisktskattepliktigtpension, livränta,komster, exempelvis

skattepliktiga,ersättningar inteperiodiskaunderstöd. Vissa är ex-
vårdbidragethandikappersättning den delempelvis och somav

ersättning för merkostnader.utgör
utgifterförfår avdragFrån inkomst tjänst är attgöras somav

återstårtjänsten.fullgörande Detkostnader för somavanse som
bi-den inkomstefter kostnader utgöravdrag dessa är somav

inkomst i BOB-systemet.dragsgrundande
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näringsverksamhetInkomst av

yrkesmässigtnäringsverksamhet enligtMed inkomst KLavsesav
liksom innehavsjälvständigt bedriven förvärvsverksamhet nä-av

avverkningtillinnehav avyttringringsfastighet och rättsamt av
närings-räknasexempel på verksamheterskog. Som somsomav

tillverkning,industrielldetaljhandel,verksamhet kan nämnas
fastighe-försäljningfiske, fastighetsförvaltning ochjordbruk, av

ter.
för kostna-näringsverksamhet får avdragFrån intäkt görasav
lokalhyrorexempelvis personalkostnader,der i verksamheten

räntekostnader.och
verksamhetensdragits från intäkter återstårSedan kostnader av

bl.a.Avskrivningar får föravskrivningar.föreresultat göras ma-
goodwill.näringsfastighet ochpåskiner, inventarier, byggnad

bokföringsmässigaavskrivningar får vissaefterFrån resultatet
ochperiodiseringsfondavsättning tillexempelvisavdrag göras,

inkomståterstårresultat sedanexpansionsmedel. Det utgörsom
näringsverksamhet.av

bostadsbidraginkomst förberäkning bidragsgrundandeVid av
åretsmedenligt ökasnäringsverksamheten KLska inkomst av

expansionsme-årets ökningperiodiseringsfond,avsättning till av
Ävenbasbelopp.intillpension halvtdel och utgift för ettegen

in-ska ökatidigare beskattningsårfrånavdrag för underskott
komsten.

upplösningminskas med åretsskattepliktiga inkomstenDen av
expansionsmedel.minskningochperiodiseringsfonder av

denskanäringsverksamhetinkomstharsökandeFör aven som
likaminstBOB-lagenenligtuppskattade inkomsten antas vara

taxeringsbeslut.vidfastställtshög den inkomst senastesomsom

kapitalInkomst av

ocksåbostadsbidrag räknasinkomst förTill bidragsgrundande
TillSIL.statlig inkomstskattenligt lageninkomst kapital omav
frånhärrörintäktavkastning ochsådan intäkt räknas somannan

näringsverksamhet.inte hänförs tilli mån intäktenegendom, den
gjorda avdragtilläggkapital vissaTill inkomst görs avsersomav

räntekostnaderexempelvis för förvaltningskostnader,enligt SIL,
till gjordahuvudregeln ska läggaomkostnader. Frånoch att man

finnsavdrag undantag:tre
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Realisationsvinst har minskats med realisationsförlust som-
uppkommit beskattningsåret.under
Avdrag har gjorts enligt lagen uppskovsavdrag vid byteom av-
bostad.
Avdrag gjortshar för negativ räntefördelning.-

detNär gäller barns inkomst kapital BOB-lagenska enligtav
dessa räknas med för sökande har vårdnaden barnetten som om
och varaktigt tillsammansbor med barnet. kapitalin-Endast
komster överstiger kr för1 000 varje barn räknas med. Barnssom
kapitalinkomster likafördelas mellan endastmakar oavsett om en

makarna har vårdnaden.av

Övriga inkomster

inkomstAll inte uttryckligen skattepliktundantagen frånärsom
enligt i principska räknas till något tjänst,KL inkomstslagenav
näringsverksamhet eller kapital. Enligt vissaBOB-lagen ska även
övriga inkomster ingå i bidragsgrundande nämli-den inkomsten,

gen:

vissa utlandsinkomster skattefria inkomsterellerär somsomw
på grund avtal undvikande dubbelbeskattningsavtalav om av
inte ingår
studiemedel i form studiebidragav-
skattefria stipendier kr/mån.3 000över-

Förmögenhet

Tillägg till den skattepliktiga inkomsten iska BOB-systemet gö-
för förmögenhet. Tillägget ska denmed 15göras procentras av

del hushållets sammanlagda skattepliktiga förmögenhet somav
överstiger privat-kr. förmögenhet inte100 000 Som räknas
bostadsfastighet och bostadsrätt sökande bebor.densom

vidFönnögenheten beräknas till förhållandenamed hänsyn
kalenderårets utgång.
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1.4.4 Administrativa rutiner

preliminärt bostadsbidrag förBOB betalas efter ansökanut som
islutliga bidraget sedanlängst tolv månader i bestämsDettaget.

prelimi-efterhand varje kalenderår avstämning detför genom av
detbidraget taxerade inkomsten. Meningenden ärnära attmot

slut-preliminära bidraget så möjligt detskanära motsvarasom
liga.

förhållanden. AvBidragstagaren skyldig anmäla ändradeär att
rådRiksförsäkringsverketsBOB-lagen och allmänna24 §

följertill barnfamiljer ungdomarBostadsbidrag ochl998:10 om
anmälan ska görasatt

till bostadhushållet flyttar annanom en-
sammansättning ändrashushålletsom-

förmögenhetinkomstbidragstagarens eller hushållets ellerom-
ökar

del-helt ellerberättigar till bidrag hyrsden bostad utom som-
vis i fall minskareller bostadskostnaden annatom

ellerstudiehjälpår ellerbarn i hushållet fyller 18 närnär ett-
till äldre bam.förlängt barnbidrag inte längre lämnas ett

löpandebidraget underOm ändring det preliminära görs enaven
tolv-bidrag förtolvmånadersperiod får kassan besluta nyenom

månadersperiod.
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Antalet hushåll med bostadsbidrag1.4.5 samt

kostnadsutveckling

bostadsbidragetbudgetpropositionen 1998/99 framgårAv ut-att
maj månadsituationen itill följande hushållstyper avserbetalas

siffror:respektive år, avrundade

1998Hushållstyp 19971995 1996

Hushåll med hemma-a
varande barn

00086gifta/samboende 193 000 174 000 106 000-
000000 171ensamstående 192 000 188 000 175-

b Hushåll med enbart
000000 29 000 27umgängesrättsbam 43 000 41

Hushåll barnc utan
00068 000 56 000 55ungdomar 90 000-

000andra 58 --- -
000000 338576 000 471 000 366Samtliga

årbostadsbidrag under dessakostnaden förtotalaDen samt prog-
för följande år:noser

mkr1995 9 221
mkr1996 8 373
mkr6 1951997
mkr1998 5 749

mkr prognos3661999 5
mkr prognos5922000 5
mkr prognos6902001 5
mkr prognos2002 5 707

totalförsvarspliktigaebidrag tillFamilj1.5

tjänsteplikt haroivilpliktvärnplikt, eller allmänfullgörDen som
totalför-under förutsättning dentill bl.a. familjebidragrätt att

dagar.grundutbildning längre 60svarspliktige har änärsomen
bostadsbi-familjepenning,i formFamiljebidrag kan lämnas av

näringsbidrag begravningshjälp.drag, och
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Bostadsbidraget lämnas för kostnaden för den bostad där den
bidragsberättigade bor

tillsammans med make eller barn-
tillsammans föräldrarmed endast i vissa fall-

eller tillsammans med bidragsberätti-denensam annan, om-
gade vid tjänstgöringens början bott på sådant minstisätt tre
månader och under denna tid haft ekonomisk förmåga be-att
tala och regelbundet betalat för sitt boende eller det finnsom
särskilda skäl för det.

Familj ebidrag inte för bostadskostnad kr/mån.under 100utges
Bostadsbidraget intefår överstiga vad skälig bostads-ärsom

kostnad. övrigt tillämpas i bo-I regler hurstort sett samma om
stadskostnaden ska beräknas gäller för och BOB.BTPsom

Skälig bostadskostnad enligt varierar bero-utges en norm som
ende på i landet bostaden belägen hushålletoch hurär är.stortvar

exempelvisFör Stor-Stockholmsområdet högsta godtagbaraär
bostadskostnad kr/mån för i5 825 1-2 bostadFörpersoner. en en
kommun med mindre invånare000 högsta godtagbara75än är
kostnad kr/mån hushållet består5 050 För1-2om av personer.
den bor hos sina föräldrar varierar godtagbaraden högstasom
kostnaden mellan 925 kr och kr/mån.1 125

alla änstepliktiga, inte bor hos sina föräldrar, lämnasFör som
tillägg till bostadsbidraget, uppgår till kr/mån.350ett som

änstepliktiga här-Antalet med bostadsbidrag och kostnaderna
för inkl. tillägg följande.är

År Antal Kostnad

1995 15 554 185 mkr
1996 mkr14124 177
1997 161 mkr
1998 126 mkr
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Problem med2 nuvarande regler

nuvarande för inkomstprövning harBTPDet systemet av genom
svår-åren för kritik på grund reglerna upplevtsutsatts attav som

administration.begripliga medfört omständlig och tungsamt en
kritiki utredningsdirektiven. Samtidigt denframhållsDet sägs att

bristande möjligheternaframförts i huvudsak gäller de attsom
fördelnings-effektivt,administrera medan systemetssystemet

effekt uppfattas god.som
försäkringskassomahar vi tillskrivitden här bakgrundenMot

för fåRiksförsäkringsverketoch haft underhandskontakt med att
finns.nuvarande reglernabättre bild problemen med deen av var
olikaskrivelser från enskilda tagitVi har också mottagit som upp

regelsystem.problem med nuvarande
vilkaförsäkringskassoma vi frågatvår skrivelse till harI pro-

gäller kassor-nuvarande reglerna detblem finns med de närsom
förförståelsedet gäller de försäkradesadministration och närnas

beräk-förmöjligheter lämna korrekt underlagreglerna och att ett
ning BTP.av

inledningsvis kon-inkomna kanVid genomgång de svarenav
bedömningsamstämmiga i sinförsäkringskassoma ärstateras att

svårförståeligt. Flerakomplicerat ochalltförregelverket äratt
detaljrikaframför också det nuvarandeförsäkringskassor att re-

Andraadministration.omständlig ochmedförgelverket tungen
komplexitet,regelverketspensionären, på grundframhåller att av

får BTP.möjlighet kontrollera hanhar ingen rättnästan att om
exempelsamtidigt försämrad rättssäkerhet. SominnebärDetta en

finns många olikakomplicerade detpå regler procent-nämns att
förrnögenhetsavkastningentillämpa både det gällernärsatser att

fönnåns-beroende påvid beräkningen inkomstavdragetoch av
inkomst.slag och

till-fåsvårigheterFörsäkringskassorna pekar allmänt på att
Till dettaberäkningenunderlag för BTP.gång till komplett av

harredanförsäkringskassanbidrar pensionärerna ofta attatt tror
tillgång till uppgifter behövs.alla som
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allmänna synpunkter försäkringskassornadessa harUtöver an-
fört olika exempel där nuvarande bör ändras.reglerattman menar

redovisas nedan.Dessa

Inkomstbegreppet

medförFörsäkringskassoma framför gällande regelsystematt nu
för-både gäller tillämpningen ochproblem det BTP-tagamasnär

ståelse för reglerna.
försäkringskassoma gällervanlig frågaEn öns-tassom upp av

inkomstberäkning. Många försäk-förenklade regler förkemål om
utifrånBTP-inkomsten ska beräknasringskassor förordar att

kapital.inkomster ochdeklarerade
förrnögenhetsberäkningen framför flera kassordet gällerNär

traditionelltpensionstagama går frånblir vanligaredet attatt
Ocksåaktiesparande.till olika fond- ochbanksparande typer av

svårtpensionsförsäkringar ökar.i kapital- och Detsparande är
iförrnögenhetsvärden dessaolikatidskrävande få framoch att
kopiorharmångapåpekar också BTP-tagarefall. Andra kassor att

deklarations-framgår endastsina deklarationer, dessamen avav
dagen forföreskrifter innebär värdetmedanvärdet, RFV:s att an-

sökan ska anges.
svårtexempelvis bilar och båtarVärdet på lös egendom är att

otillfredsställandedetbedöma, och några kassor att mananser
till relevantauppgivna möjlighetvärdetendast kan godta det utan

kontroller.
finnsframhåller detförsäkringskassorsamtligaSå attgott som

näringsverksam-vid beräkning förmögenhetproblemstora av av
iska beaktasliten kunskap vadHandläggarna harhet. om som

sak-krförmögenhetshänseende. Eftersom belopp under 900 000
skattemyndig-inteförmögenhetsskatt hellerbetydelse för ärnar

hjälp.uppgifter till någonhetemas
fast-vanligt problemförsäkringskassaEn är attettattanser

till sjukpen-ska fastställas denställa inkomst arbeteen avom
sjukpenningen.inkomsten eller till den utbetaldaningsgrundande

sjuk-pensionstagaren eller dennes makeProblemet uppstår ärnär
långvarig. Efter-bliskriven och sjukskrivningen eller beräknasär

arbetsin-aktuellasjukpenningen regel lägre denär änsom som
endast räknaförmånligare förkomsten det BTP-tagarenär att

sjukpenning.med utbetald
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på-skaBeräkningen del yrkesskadelivräntahur stor av somav
måstekomplicerad och medför många ärendenverka BTP är att

manuellt, vilket tidskrävande.räknas ärut
hurförsäkringskassor problem med fastställaFlera atttar upp

i årsinkomsten. Riksförsäk-pensioner ska räknas medutländska
juniiockså i skrivelse till Socialdepartementetringsverket har en

försäk-korthet innebär dessaredovisat dessa problem. 11997 att
vissaringskassan vid uträkning fribelopp jämställaska ut-ettav

sedangrundpensioner med svensk allmän pension ochländska
jämkningar i så fribeloppetbeloppen högstgöra att motsvarar en

pensionstillskott.folkpension ochsvensk
försäkringskassor också problemet medMånga över-tar upp

Förtidspensionärenförtidspension till ålderspension.gången från
vid beräk-motsvarande två pensionstillskottfår undanta belopp

för-inteningen den del ska påverka BTP. NärATPav somav
endasttidspensionen övergår till ålderspension gäller den regel att

in-vilketpensionstillskott får undantas,belopp motsvarande ett
vid årsin-del räknas inkomstnebär ATPstörreatt en av som

tillfastställande. minskar därmed vid övergångenkomstens BTP
ålderspension.

inkomstprövnings-försäkringskassa skillnaderna iEn tar upp
respektive änkepensionen. beräkningreglerna för VidBTP av

påverkarska sammanboende likställas med makar, vilketBTP
påverkas inte inkomstprövad änkepen-storlek.BTP:s Däremot

sion den sammanboendes inkomster. skilda reglernaDe upp-av
komplicerade och tidskrävande handlägga.levs attsom

Bostadskostnadsberäkning

bo-Flera försäkringskassor frågan fördelningentar upp avom
bostadskostnadenstadskostnaden mellan makar. Regeln helaatt

intepåförs uppbär pension, makenden make den andresom om
pensionär, andraupplevs svårförståelig. sedan denNärär som

grundmaken får pension händer det dras påhela BTPatt av
bostadskostnadeninkomstprövningen. halvaKassoma attanser

ellerpensionska påföras respektive make båda haroavsett om
inte.

förstå detförsäkringskassor svårtEtt det är attatt nu-par anser
bostadskostnadbidragsgrundandevarande golvet på kr för100

och på hela bostadskostna-det enklare medäratt procentsatsen
den till 4 000 kr.upp
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frågorAdministrativa

administra-försäkringskassor framhåller viktenMånga attav
hittillsi utsträckningtionen underlättas större änattgenom man

samköming andrasig ADB-stöd och medkan använda re-av
uppgifterpå sådana samkörningargister. exempelSom nämns

utökadfastigheter kapital. Ocksåskatteförvaltningen ochfrån om
pensionsinrättningar hyresvär-olika ochsamköming med större

dar efterlyses.
försäkringskassa föreslår ska utarbetaEn ett systernatt man

andrain uppgifter maskinellt frånkassan allainnebär tarattsom
uträkningpreliminärmyndigheter och företag och sedan gör en

tilluträkning kan sändas hempreliminära sedanBTP. Dennaav
får kontrollera, och kompletterapensionstagaren rätta upp-som

definitivtvarefter beslut sändsgifterna, ett ut.
ansöknings-synpunkter på den nuvarandefinns ocksåDet att

för-ofullständig. Flerakomplicerad ochblanketten upplevs som
avvisaförefterlyser också lagstöd kunnasäkringskassor att en
inkommeruppmaningar, intepensionstagaren,ansökan trotsom

skaansökanmåste finnas förbegärda uppgiftermed attsom
riktigt.kunna bedömas

Övriga frågor

haförsäkrade inte skaförsäkringskassor deMånga rättattanser
bostads-samtidigt endast tilltill BOBbåde ochBTP ettutan av

till BOB-sy-ska han hänföraspensionären har barnstöden. Om
hainte skaföreslår pensionärerförsäkringskassaEn attstemet.

uppbär BTPpensionstagaren har barn ochtill i de fallBOB,rätt
ibamtillägg, lika BOB-systemet,istället särskiltska stortett som

kunna beviljas till BTP.
bostads-vidare särskildaförsäkringskassor detFlera attanser
kompli-svårförståeligt ochtillägget slopas, då detSBTP bör är

höjasvanligtstället borde för BTPhandlägga. I gränsencerat att
så ochunder socialbidragsnonneningen pensionär kommeratt

bortfalla.därmed skulle behovet SBTPav
förockså reglerna BTPdel försäkringskassor förordarEn att

bo-kommunalapå sådant det kompletterandesätt attanpassas
upphöra gälla.stadstillägget KKB kan att
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Tidigare utredningar3

KBT-utredningenl

januarikommunala bostadstillägget från denDet KBT 1ersattes
statligt bostadstillägg till Till1995 med pensionärer BTP.ett

igrund för regeringens förslag detta avseende låg betänkandeett
KBT-utredningen.SOU 1992:21 av

finns förutredningens betänkande genomgång reglernaI en av
inkomstprövningen också förslag till förändring dessa.och av
Inledningsvis diskuterar KBT-utredningen utgångspunkternågra

också vidinkomstbegrepp och uppehåller sig därvidför ett nytt
beräknafrågan möjligheterna hitta alternativ tillatt ett att enom

inkomst, eftersom det dåvarande regelsystemetexakt och aktuell
för inkomstprövningen upplevdes svårförståeligt och orätt-som
vist.

inkomstbegrepp i så fall skulle finnas förendaDet pen-som
skullesionärer taxerad inkomst, vilket innebar att an-manvar

för-vidvända inaktuell inkomst. kunde skapa problemDettaen
pensio-Enligt utredningens uppfattning förändringar. fanns det

situationen på-vanliga situationer då ekonomiskatvå dennärer
pensionsinträdet dödsfall.tagligt påverkas och makes KBT-ut--

inaktuellredningen konstaterade därvid: då använda"Att upp-en
pensionärergift betungande då mångaskulle för många ärvara

inkomstbe-därmed beroende aktuelltoch ettavresurssvaga
grepp"-

inkomst-KBT-utredningen stannade därför för föreslå ettatt
begrepp bygger på aktuella inkomster används.attsom

inkoms-Inkomstberäkningen delades in i två periodiskadelar,
inkomst kapital.ochter av
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Periodiska inkomster

i handinkomster avsåg KBT-utredningen förstaMed periodiska
enligtliknande ersättningar AFL,inkomst och andraATP menav

AGS-ersättningar.skattefria inkomster såsomockså
inkomstberäkningenhanteringenförenkla ochFör göraatt mer

periodiska inkomstenKBT-utredningen denbegriplig föreslog att
skattefriainkomst,faktisk uppburenskulle all ävenutgöras av

kostnadsersättningarinkomster. gjordes dock förVisa undantag
bostadsbi-inkomster barnbidrag,vissa specifikaoch andra som

handikappersättning, merkostnadsdelenhustrutillägg,drag, av
studiemedel,återbetalningspliktigaferievårdbidrag,Vårdbidrag,

krigsska-ersättningar till neurosedynskadadesocialbidrag, samt
deersättningar.

förlikafribelopp,skulle drasFrån den uppkomna ettsumman
bas-ochför ensamstående 1,325motsvarande basbeloppalla, 1,5

med heltFribeloppen, likagift pensionär.belopp för sär-som var
folkpensionvid taxeringen, motsvaradeskilt grundavdrag samt

ålderspensionär.pensionstillskott för vanligett

kapitalInkomst av

ka-verkliga avkastningenKBT-utredningen föreslog denatt av
Efter-kapital.inkomstvid beräkningpital skulle användas av av

avkastning föreslogtidensvårt beräkna framåt iverklig är attsom
utgångs-kapitalinkomst skulleutredningen taxeradatt varaav

ka-inkomsteninkomst. den taxeradeför vad Avpunkt är avsom
utdelningar inkomstränteinkomster, ochpital föreslogs ut-att av

årsinkomsten.hyrning ingå iskulle

Regeringens ställningstagande

bostadstillägg tillproposition 1993/94:173regeringensI pen-om
KBT-utredningens huvudförslagsionärer genomfördes att om-

inkomstprövningen bibe-till det gälldevandla BTP. NärKBT
till dettaKBT-reglema i huvudsak. Skälethölls dock de gamla

pensionsarbets-parlamentariskaville invänta denattvar man
refonnering helagenomgripandeförslag pen-avgruppens om en

ensamstå-förs.k. fribeloppet på 000 kronorsionssystemet. 1Det
Bostadstill-respektive för makar avskaffades dock.ende 5001

40minskas med årsinkomstenlägget skulle 35 procent pro-av
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basbelopp.årsinkomst 1,5 Dessaöversteg procentsatsercent om
respektivetillhar ändrats 40 45 procent.senare

förUtredningen3.2 översyn av

ochbidrags-inominkomstbegreppet
IBISsocialförsäkringssystemen

särskildjuni tillkalla1996beslutade den 27Regeringen att en
författ-iinkomstbegreppen deförutredare översyngöraatt aven

socialförsäkringsförmåner.bidrags- ocholikaningar reglerarsom
utredningendir. skulledirektiv 1996:52utredningensEnligt
inkomst skaför hurreglerförslag tillredovisabl.a. gemensamma

målsätt-socialförsäkringssystemen. Enbidrags- ochiberäknas
anställda,därdirektiven,enligtning borde, ett system egnavara

kom-i olika formeroch detill fåmansbolagföretagare, ägare som
likvärdigtpåföretagareanställning medbinerar ettatt vara egna

förmånema.åtnjutakansätt
Försla-1997:85.sina förslag i SOUredovisatharUtredningen

medvaltregeringen harremissbehandlats, väntahar attget men
då de problemförslag,IBIShuvuddelengenomföra somatt av

förändringardebeaktandemedmåste lösaspåvisades i IBIS av
tillanknytningmedförrnånssystemiske närakommer attsom

BTP.
bostads-bådademöjligt samordnadetUtredningen ansåg att

angelägetdet ocksåochoch BTPBOBstödssystemen att var--
mångafinnstill detmed hänsynsamordna attsystemenatt pen-

berätti-förtidspensionärema,blandsionärshushåll, främst ärsom
från bådatill bostadsstödgade systemen.

hänseendeniframför alltdetkonstateradeIBIS är treatt som
nämligenskiljer sig åt,ochBOB- BTP-systemen

inkomsterna beräknas,tidsperiodvilkenför-
beaktas,inkomst samtsomvems-

beaktas.inkomstervilka som-

regelsystemen,bådasamordning deföreslogUtredningen aven
förrnånssy-administrationenmedföraskullevilket också att av

underlättades.stemen
förslag.utredningensredovisningNedan lämnas närmare aven
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För vilken tidsperiod inkomsternaska beräknas

föreslogIBIS inkomstunderlaget för ska tidsmässigtBTPatt vara
Ävendetsamma inkomstunderlaget för BOB. föreslogsBTPsom

bli beräknad kalenderårsvis med slutlig avstämning mot taxe-en
ringen för bidragsåret. föreslogMan dock förenklat förfarandeett
för pensionär inte har inkomsterandra pension ochänen som
inga eller relativt små kapitalinkomster. dessa fall skulle försäk-l
ringskassan kunna besluta bostadstillägget ska betalasatt ut utan

preliminärt och slutligt förfarande.ett
Till förgrund utredningens förslag fanns bl.a. det förhållandet
det betydligt lättare komma fram till vid denbeloppäratt rättatt

preliminära beräkningen inkomstunderlaget för iBTP änav
BOB-systemet. möjligheternaDessutom talade för bättre kon-en
troll och förenklad administration för sådan förslag.etten

speciell situation inträffarEn det år i pension;går denman
förvärvsinkomst vidupphör pensioneringen påverkar detsom
första årets Utredningen förBTP. övervägde föreslå särregleratt
denna situation, intevalde i sittdet. Dengöraattmen som ar-
betsliv haft så hög inkomst denna för del året heltatten re-en av
ducerar bort förutsättasBTP kan ha möjligheter under restenatt

året själv sinklara hyra. Omvänt kan låg in-den haftav som en
komst ändå få BTP, det för kortare tid kan reducerasäven om en
något.

Vems inkomster ska beaktas

Utredningen ansåg det gäller till bör hän-BTPäven när rättenatt
till den samlade ekonomiska situationen hushåll.förtas ettsyn

Utredningen föreslog därför sammanboendebegreppatt samma
i BOB-systemet bör gälla det tillgäller BTP. Detäven närsom

innebär och kvinna likställs till-makar de leveratt motman om
och folkbokförda på in-adress. Också barnsärsammans samma

komst och förmögenhet föreslogs bli beräkningenbeaktade vid av
BTP.

Däremot ansåg utredningen inte det fanns skäl samordnaatt att
skildade metoder ihar de båda bidragsformema för fördel-man

ning inkomster in-mellan makarna, sammanlagdadeutanav
komsterna borde fortsättningsvis fördelas lika mellanäven ma-
karna vid beräkning BTP.av
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inkomster beaktasVilka ska

Inkomst tjänstav

skersamordning bostadsstödende bådaföreslogIBIS att aven
påverka storleken BTP,tjänst, skainkomsteratt avsomavgenom

gäller i BOB-systemet. För-enligt reglerberäknas somsamma
tillämpasskatterättsliga skullereglernainnebär deslaget att mer

i inomheltäckande dag BTP-systemet.än
vid beräk-från det skatterättsliga begreppetundantagNågra

skulleskulle inte Därmedinkomst tjänstning göras. manavav
ibestämmelser BTP-administrationen och slippa olikaförenkla

enligtlivräntan 17exempelvis vilken delsystemet somavom
inkomst ibetraktaskapitel skulle BTP-systemet.2 § AF L som

Näringsidkares inkomster

överföra BOB-systemetspunkt avsågunder dennaFörslaget att
skatterättsligavilket innebarregelverk till BTP-systemet, att reg-

bättrepå skapaskulle tillämpas BTP. Förler i huvudsak att en
bostadsstöd fö-näringsidkares behovpårättvisareoch mätare av

enskildiföretagsförrnögenhetnäringsidkaresIBIS nä-reslog att
utgångs-medfämansaktiebolag, beräknadiringsverksamhet och

privatain i denbalansräkning, skulle räknaspunkt i företagets
beräkningen BOB.vidsåväl BTPförmögenheten av som

kapitalInkomst av

BOBförberäkning inkomstunderlagvid ärUtgångspunkten av
statlig in-kapital enligt lageninkomstenden taxerade omav

bi-Till denkalenderår BOBkomstskatt för avser.samma som
kapital-sökandenskapital läggsinkomstendragsgrundande av
översti-kapitalbarns inkomstinkomst hemmavarandeoch av

kr.gande 100 000
kapitalinkomsteriBTP-systemet skaUtredningen föreslog att

innebärregler i BOB-systemet. Detberäknas enligt somsamma
avkastningenberäkningenschabloniseradebl.a. denatt avav

pensionär ochkr för ensamståendeförmögenhet under 00075
förslagmakar slopas. grund för dettakr vardera för Som60 000

bättreutredningen kommeranförde BTP-systemet attatt en
under-Administrationenmed skattereglema.överensstämmelse

in-kapital kanuppgifterdärmed väsentligtlättas att omgenom
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hämtas maskinellt, samtidigt får kontrollmöj-bättresom man en
lighet. sådan beräkning också möjlighetEn helt slopa för-attger
mögenhetsprövningen för majoriteten BTP-tagama.av

örmögenhetF

föreslog,IBIS den schabloniserade beräk-nämnts attsom ovan,
ningen avkastning förmögenhet inte uppgår till 00075av av som
kr för ensamstående pensionär och två makar120 kr för000en
skulle slopas. föreslog vid sidan beräkningDäremot attman avav
faktisk inkomst kapital ska fortfarande beräknas 15 procentav
avkastning fönnögenhet kr respektive kr.75 000 120 000överav
Genom detta förslag följdekunde den kostnad elimineras avsom
utredningens förslag faktiska kapitalinkomster ska beräk-attom

och dessutom kunde erhålla besparing inom BTP-nas man en
systemet.

Övriga inkomster

Utredningen föreslog införandet generalklausul is.k. BTP-av en
i finnsmotsvarande den dag i BOB-systemet. Ensystemet som

sådan innebär inte beviljas denbestämmelse skaBTPatt om
enskilde på grund framför allt ekonomiska uppenbartav resurser
inte har något egentligt bidrag.behov av

Något bostadskostnadsberäkningenom

IBIS behandlade också frågeställningar beräkningenberör avsom
bostadskostnaden. frågeställningar primärt- inteberörsDessa av
BTP-utredningen, det står utredningen frittäven att taom upp
frågeställningar gäller frågor inkomstberäkningen.andra änsom

de frågor behandlades gällde gäl-En IBIS denav som av nu
lande fördelningen får till-bostadskostnaden där BTP-tagarenav

siggodoräkna hela bostadskostnaden inte uppbärmaken pen-om
sion. Utredningen avskaf-föreslog denna bestämmelse skulleatt
fas och fördelningen bostadskostnaden påskulle skeatt sammaav

inte, dvs.BTP-tagarens make uppbär pension ellersätt oavsett om
endast den del bostadskostnaden till pensionä-hänför sigav som

skulle grunda till BTP.rättren
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utredningarAndra3.3

vårtförbetydelseutredningar harfinns också andraDet som
arbete.

utform-Utredningen S 1997:24O-garpsutredningen om
el-år 1937föddaålderspensionärergarantipension förningen av

Garan-1999:17sitt betänkande SOUavlämnattidigare harler
ellerår 193 7föddaförBosättningstilläggochtipension personer

principerdevarit utifrånuppdrag harUtredningenstidigare. att
konstrueraålderspensionssystemetreformeradeigäller detsom

pensio-för degarantipension,övergångsviss.k.grundskydd,ett
intealltsåtidigare ochellerfödda år 1937närer är om-somsom

reglerna.reforrneradedefattas av
grund-dagensgarantipensionen skaövergångsvisa ersättaDen

särskildaoch detpensionstillskottfolkpension,formskydd i av
beskat-skaGarantipensionenfolkpensionärer.förgrundavdraget

förochgäller för löntagarereglerenligt personertas somsamma
refor-enligt detpensionfår sinellerfödda år 1938 somsenare

pensionssystemet.merade
ålderspensions-föreslagnadeanalyskapitel 4vårtI görs aven

bostadstillägg.inkomstprövadeförbetydelsereglernas
sitt be-i1996:04 harSEfterlevandepensionsutredningen

anpassningEfterlevandepension. En1998:120tänkande SOU
förslagbl.a. lämnatålderspensionssystemetreformeradetill det

garanti-efterlevandepension jämteinkomstgrundadtill hur enen
tillförslagocksåUtredningen lämnarutformas.pension kan nya

änkepension.förÖvergångsbestämmelser
inkomstprövnings-huranalysredovisaskapitelvårt 5I aven

pensionsreglema.föreslagnatill dekan anknytasreglerna
uppdragihafthar1997:03SFörtidspensionsutredningen

ersättningekonomiskförtillförslagutforma nytt systemettatt
1997:9. Detdir.arbetsförmågalångvarigt nedsattvid nya sy-

sjuk-ochförtidspensionmeddagensska ersätta systemstemet
bidrag.

Ohälsa-1997:166SOUbetänkandetlämnatUtredningen har
föreslårbetänkandedettaaktivitet.och ITrygghetförsäkringen.
förtids-ochsjukbidragförrnånemanuvarandeutredningen deatt

för-ochlångtidssjukpenningförmånemapension ska ersättas av
tidspension.

ohälsoförsäk-1998:106 UngaSOU ibetänkandeI annatett
införandetbl.a.föreslåsutvecklingochför aktivitetidT avringen.

funk-svårtförhabiliteringspenning,ersättningsform, ungaen ny
tionshindrade personer.
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vårt kapitelI 6 behandlas nuvarande läge föränd-det gällernär
ringar förtidspension och sjukbidrag.av

avgiftsutredningenBoende och S 1997:18 har överlämnat
sitt betänkande SOU 1999:33 Betala dettaBo Irätt.tryggt -
behandlar utredningen också frågan ivid boendeBTP sär-om

reglerskilda Enligtboendefonner. dagens utgå i dessakan BTP
fall vid i flerbäddsrumutom boende under förutsättning hy-att

inte inkomstrelaterad. Utredningen ändringföreslår ingenärran
BTP-lagen.av

slutligen viDet kan också har samrått med Social-nämnas att
tjänstutredningen S 1997:16 det gäller den utredningensnär
tilläggsdirektiv dir. ekonomiska tryggheten1998:70 hur denom
för vissa äldre invandrare ska formas.
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behovet anpassningav av

inkomstprövningsreglema

Övergången reforme-från nuvarande pensionssystemet till detdet
ålderspension kommer medförarade för stortettsystemet att an-

förändringar i för hur olika pensioner beräknas. Förtal reglerna
bety-underlätta förståelsen dessa förändringar och derasatt av

debostadstillägg följandedelse för beräkning beskrivs i detav
konstruktionolika och skatteeffekterna.systemens

ochNuvarande pensionssystem4.1

Skatteregler

ATP-pensionssystem folkpension och detMed nuvarande avses
pensionsut-pensionssystemet enligt vilket nuvarandebaserade

in-ogift ålderspensionär saknarbetalningar bestäms. En som
folkpensionikomstgrundad pension ATP erhåller dagsläget

medpensionstillskott 55,5prisbasbeloppet ochmed 96 procent av
folkpensionprisbasbeloppet. kan uttryckas såDetta attprocent av

prisbas-pensionstillskottetoch 0,96 0,555 1,515motsvarar +
1,34belopp. gifta motsvarande belopp 0,785 0,555För är +

respek-prisbasbelopp. års priser detta 1461999 55I motsvarar
all-tillpensionären berättigadtive kronor år. Om48 776 ärper

tilläggspension gäller denna reducerarATPmän att pen-
ökarATPsionstillskottet med innebär100 Detta attprocent. om
fort-minskar pensionstillskottet med krona. Dettakrona så enen

därefterbortreducerat.går tills pensionstillskottet helt Förstär
pensionen ökar.innebär ökad också den totalaATP atten

för demsärskilt grundavdragVid inkomstbeskattning finns ett
basnivågrundavdragetshar folkpension. särskildaDet ärsom

Prisbasbeloppet för kr.1999 36 400är
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prisbasbelopp för ogifta for gifta,1,515 och 1,34 prisbasbelopp
likadvs. folkpension pensionstillskott.ochstor som summan av

Avdraget innebär i praktiken inkomst iden enbart haratt som
form folkpension och pensionstillskott inte betalar någon skatt.av

pensio-pensionstillskottet bortreducerat och den totalaNär är
börjar särskilda medså det grundavdraget 65växa avtrappasnen

prisbasbeloppsnivåer.pensionsinkomster nämndaöverprocent av
tilläggs-särskilda grundavdraget reduceras förutomDet av egen

visspension tjänstepension ochockså efterlevandepension,av
pensionerpension. innebärutländsk någon dessaDetta att om av

ökar sjunker dvs. denmed krona så grundavdraget med 65 öre,en
pensionärerbeskattningsbara inkomsten med tvåökar 1,65 kr. För

i be-med olika nivåer på innebär skillnadenATP detta att
iskattningsbar inkomst gånger skillnaden1,65är större än pen-

skillnaden i be-sion. skillnaden i kr kommerOm ATP 1 000är
alltsåskattningsbar inkomst dvs. kr extra650, 6501 tasatt vara

betalartill beskattning. Vid kommunalskatt på 34 procentupp en
denpensionären i i skatt. Avmed kr ATP 561 kr1000 mermer

skatt alltsåursprungliga skillnaden på återstår efter000 kr1
1000-561439kr

grund-tills vanligasärskilda grundavdraget reduceras detDet
vanligaogifta inträffar detta på detavdraget Förär gynnsamt.mer

upptrappnings-nedtrappningsfas och for gifta pågrundavdragets
storlekfasen. figur nedan visas de båda grundavdragensI 1 och 2

pensionär.vid olika pensionsnivåer for ogift respektive giften

med enbartogift pensionärFig Grundavdragets storlek för en
pensionsinkomster

Avdrag
kr/mán
5000 7;4500 ......................
4000 ;éârgttngéuaaâçäårái- - - - -3500 grundavdragJlVanligt
3000 i Vm

"2500
2000 4
1500
1000

0 W
6.55 5,5 6O 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5

1020011100120001290013800147007500 8400 93004600 4600 4700 5600 6600
NuvarandebruttopensionMedelpoängI
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Grundavdragets enbartFig 2. storlek för gift pensionär meden
pensionsmkomster

Avdrag
krlmán

4500
L4000 ---------- --.

x3500
13000 Särskiltgrundavdrag:- - -
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2000 s
1500 x
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O
5.5 6 6.50 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5

10600115001240013300142004200 5100 6000 6900 7800 8800 97004100 4100
Medelpoängl Nuvarandebruttopension

intjä-genomsnittet bästa årensMed medelpoäng de 15avmenas
folk-Nuvarande bruttopensionnade ATP-poäng. är summan av

nivå påpension, pensionstillskott och månad vid aktuellATP per
medelpoängen.

särskilda grundavdragets konstruktion medförDet störreatt
beskattas. Ipension pensionär har desto del dennastörre aven

inkomsterfigur visas, för ogifta ålderspensionärer andra3 änutan
intjä-före efter i takt medpension, hur pensionen och skattväxer

Bildenpensionsrätt. Kommunalskattennad 34 procent.antas var
gifta ålderspensionårer.blir i förhuvudsak densamma

ogift pensionär iföre och efter skatt förFig 3. Total pension en
det nuvarande pensionssystemet
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16000
14000

lag12000
Iig Nere1 a

8000
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2000 ;
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4.2 Refonnerat pensionssystem

4.2.1 Pensionärer födda 1938 eller senare

Enligt den riksdagen propositionen 1997/981152antagnaav
Garantipension, ska nuvarande bestårgrundskydd,m.m. som av
folkpension, pensionstillskott och det särskilda grundavdraget,

med garantipensionssystem gällerersättas ett nytt som personer
födda eller1938 garantipensionenDen avräknas motsenare. nya

inkomstgrundad ålderspension nuvarandemotsvararen ny som
ATP folkpension. garantipensionenDen förberäknas+ nya en
ensamstående pensionär utifrån basnivå på prisbasbelopp.2,13en
Denna basnivå inkomstgrundadavräknas in-pension. Förmot
komstgrundad pension under prisbasbelopp1,26 avräknas 100

däröver Vid inkomstgrundad48 pension påprocent procent. en
prisbasbelopp3,07 garantipensionen helt bortreducerad. Förär

gifta basnivån prisbasbelopp, avräkningen1,9 för100är procent
inkomstgrundad pension under prisbasbelopp1,14 och 48 procent
däröver. gifta garantipensionenFör bortreducerad vid in-är en
komstgrundad pension på prisbasbelopp.2,72

Alla pensioner i det reformerade beskattassystemet van-som
lig inkomst tjänst. vanligaDet grundavdraget tillämpas lika förav
pensionsinkomster för andra inkomster.som

figur visas,I 4 nedan för ogifta ålderspensionärer andrautan
inkomster pension, hur pensionen före efter skatt iochän växer
takt med intjänad pensionsrätt. Kommunalskatten 34antas vara

Bilden blir i densamma ålderspensio-för giftaprocent. stort sett
narer.
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Pig 4. Total före efterpension och skatt för ogift pensionären
född 1938 eller i det reformerade pensionssystemetsenare

Kr/mán
16000;
14000

å iBrutto12000i
.::Ne,"9l 110000
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övergångsregler4.2.2 för pensionärer födda 1937

eller tidigare

Även för pensionärer födda 1937 eller tidigare ska nuvarande
.grundskydd, består folkpension, pensionstillskott och detsom av

särskilda grundavdraget, garantipension kalladersättas av en
övergångsvis garantipension. tillFörslag utformning dennaav

Ö-garpsutredningensfinns redovisad i betänkande SOU 1999:17
Garantipension och bosättningstillägg för årföddapersoner
193 eller tidigare.7 övergångsvisa garantipensionenDen ska en-
ligt förslaget beräknas omräkning nuvarandedengenom en av
pensionen.

Beräkningsunderlaget för denna omräkning definieras som
folkpension, pensionstillskott, änkepension,ATP,summan av

tjänstepension viss utländsk pension. beräkningsun-Dettasamt
derlag räknas för kompensera särskildabortfallet detattupp av
grundavdraget. Omräkningen konstruerad så denär netto-att nya
pensionen inte ska bli lägre i något inkomstskikt. Garantipensio-

bruttonivå blir därmed högre nuvarande folkpension ochännens
pensionstillskott.

det särskildaNär grundavdraget avskaffas minskar skattesy-
progressivitet avseende pensionsinkomster. be-stemets För att

hålla nettopensionen på oförändrad nivå reducerar inkomstgrund-
ad pension istället garantipensionen. inte, iDetta sker falletsom
för pensionärer födda eller1938 regelrättsenare, genom en av-
räkningsmodell. pensionärerFör inte gjort förtida ellersom upp-
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omräkningen dock beskrivas avräk-skjutet kanuttag ensom
pensionenomräknade avräknasningsmodell där den mot ovan

dåberäkningsunderlag. Garantinivån för ogifta 2,15nämnda är
understigernuvarande pensionprisbasbelopp. delDen av som

prisbasbelopp avräknas med detta1001,515 motsvararprocent
pensionstillskottet, avräkningenavräkning däröverdagens ärav

prisbasbeloppVid beräkningsunderlag på 3,08540,4 procent. ett
garantipensionen bortreducerad.den övergångsvisa helt Förär

för beräk-gifta garantinivân prisbasbelopp, avräkningen1,915är
ningsunderlag prisbasbelopp och 42under 1,34 100 procent pro-

Vid beräkningsunderlag på prisbasbeloppdäröver. 2,708ettcent
förövergängsvisa garantipensionen bortreduceradden heltär

gifta.
Även pensioner vanligi detta fall gäller alla beskattasatt som

tillämpas.inkomst tjänst och det vanliga grundavdraget skaattav
figur visas, för ogifta ålderspensionärer andranedanI 5 utan

pensionen efter skatt iinkomster pension, hur före ochväxerän
intjänad pensionsrätt. 34takt med Kommunalskatten antas vara

ålderspensio-Bilden blir i for giftadensammastort settprocent.
narer.

före efter för ogift pensionärFig 5. Total pension och skatt en
reformeradefödd 1937 eller tidigare i det pensionssystemet

Kr/mán
16000

114000
12000 4
10000-
8000

16000
4000--
2000--

o ...
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5

4600 4600 4700 5600 75006600 8400 9300 102001110012000129001380014700
Medelpoäng månadI Nuvarandebruttopensionper

4.2.3 Skillnad i nettopension

Folkpensionen och pensionstillskottet i detdag,är sär-genom
skilda grundavdraget, i praktiken skattebefriade i vissa fall. Dessa
pensionsfönnåner kommer garantipensionersättasatt av en som



ålderspensionsreglerna behovet... 87SOU De1999:52 nya -

in-beskattas enligt andrahögre reglerär men som samma som
månatligkomster. ñgur och nedan visas den skillnad i6 7I net-

topension pension efter skatt till reforme-övergången detsom
innebär för ogift respektive gift ålderspensionärrade systemet en

andra inkomster allmän pension. Kommunalskattenänutan antas
34 procent.vara

övergångFig Skillnad i nettopension för ogift6. pensionär viden
till reformeradedet pensionssystemet
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övergångFig Skillnad i nettopension för gift7. pensionär viden
till det reformerade pensionssystemet
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Ogifta pensionärer med övergångsvis garantipension får ökaden
nettoinkomst med kr/mån vid övergången.50 Förmestsom ca
pensionärer födda 1938 eller blir nettoinkomsten någotsenare
lägre i det lägsta inkomstskiktet till kr/mån300 högre änmen upp



88 ålderspensionsreglernaDe behovet... 1999:52SOUnya -

enligt i inkomstskiktnuvarande regler det 4 700-motsvararsom
kr/mån i bruttopension.9 300

Gifta pensionärer med övergångsvis garantipension får som
kr/mån i ökad nettoinkomst30 vid övergången. Motsva-mest ca

rande för pensionärer födda eller1938 kr/mån.250 Förärsenare
ogifta pensionärer övergångsvismed garantipension växer netto-
pensionen mellan och medelpoäng, för1 3 gifta däremot minskar
den. beror på garantipensionenDetta olika snabbtatt avtrappas
för ogifta gifta.och

4.2.4 Redovisningsprinciper för gifta pensionärer

Nedan beskrivs vilka antaganden gjorts vid beräkningensom av
marginaleffekter och disponibel inkomst för gifta, hur be-samt
räkningarna utförts.

Pensioner och skatter redovisas på individnivå, på hus-BTP
hållsnivå. giftaFör bägge makarna folkpensionärer. Iantas att är
de systematiska typfallen räknas den pensionmakensene upp
succesivtz. Make 2 sakna sådan inkomstantasnummer som re-
ducerar Då hushålletsBTP. boendekostnad 4 000antas vara
kr/mån blir vardera makes bidragsgrundande boendekostnad 2 00
kr/mån. Vid inkomstökning ökar bägge likamakamas inkomsten
mycket, alltså det bara hälften inkomstökningen tillgårär av som
reduktion respektive makes bostadstillägg. BTP-inkomst ochav
BTP utvecklas identiskt för de båda makarna inkomsten förnär
make ökar.l

Om pensionär gift icke-pensionärmed blir situationenären en
något annorlunda. Hela boendekostnaden får maximalochtas upp
boendekostnad blir kr/mån.4 000 kommerBTP reduceras medatt
halva takten jämfört med övriga inkomstökning delasEngrupper.
lika mellan makarna det endast make har någotlärmen som
BTP reducera, marginaleffekten från BTP halveras. Utfonn-att
ningen reduceringsregler för denna blandhushåll be-typav av
handlas i avsnitt 4.6.

avsnittl 4.3-4.5 nedan behandlas endast konstruktionen av
förBTP pensionärer med övergångsvis garantipension. Utform-

ningen för pensionärer med framtida garantipension behandlas,
i den mån de avviker från denna konstruktion, i avsnitt 4.7.

2 Samma metod används i kommande avsnitt for arbetsinkomst.även



behovet... 89ålderspensionsreglernaSOU De1999:52 nya -

följdbostadstillägg tillReducering4.3 av

pensionsinkomsterav

förhållandet för pensionärer födda 1937detta avsnitt behandlasI
övergångsvisdärmed kommereller tidigare och haatt ga-som

rantipension.
pensionstillskottfolkpension,dagens räknasI BTP-system

ipensionstillskott, inte medreducerarden del ATPsamt somav
pensions-reformeradeden inkomst reducerar Med detBTP.som

särskilda blir detslopandet det grundavdragetochsystemet av
ledetför BTP-beräkningar i förstanaturligt inkomstbegreppetatt

neutralitetinnefattar pensionsinkomster. uppnåalla För motatt
garanti-fribelopp införas, motsvarandenuvarande kansystem ett

respektive prisbasbelopp.pensionsnivåema 1,9152,15
in-konstruktionensärskild betydelse förAv BTP-systemetsav
tillkomstprövningsregler övergången från särskilt grundavdragär

inkomstprövad garantipension. dagens ligger detI sär-system
skilda utanför bruttopensionen ingen be-grundavdraget och har
tydelse för Vid inkomstökning parallell reduk-skerBTP. en en

pensions-tion särskildadet grundavdraget och detBTP. Iav nya
särskilda grundavdraget uppräknadhar detsystemet ersatts av en

avräk-garantipension del bruttopensionen Genomärsom en av
ningen ökagarantipensionen kommer bruttoinkomsten attav

nettoin-långsammare inkomstgrundad pensionmed ökad men
ikomsten med i hastighetkommer ökaatt settstort somsamma

vid oför-dag. långsammare ökande bruttopensionen medför,Den
ändrade reduceringsregler, minskar långsammareBTP näratt
pensionen ökar.

figur visas skillnad i disponibel in-I 8 och 9 den månatlig
komst, uppdelad på nettopension pension och bo-efter skatt
stadstillägg, övergång till meddet reformerade systemetsom en

respektiveoförändrade innebära ogiftBTP-regler skulle för en
gift i beräk-ålderspensionär. Endast pensionsinkomster ingår
ningen. få med boen-För BTP-systemets totala effekt haratt en
dekostnad på kr/mån4 000 använts.
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vidSkillnad i nettoinkomst för ogift pensionärFig 8. en
övergång till det reformerade pensionssystemet
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övergångför gift vidFig 9. Skillnad i nettoinkomst pensionären
till det reformerade pensionssystemet
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framgår tydligt bilderna oförändrad BTP-avräkning iDet att enav
det reformerade pensionssystemet skulle medföra betydande ök-
ningar bostadstilläggen. sådan utveckling medför kraftigtEnav
ökade kostnader försämrar fördelningspolitiskaoch systemets
träffsäkerhet.

ska iFör BTP reduceras hastighet idag måsteatt samma som
avräkningstakten höjas i intervallde där garantipension och det

särskildanuvarande grundavdraget inte reducerats bort.
på intetDet uppenbart hur bostadstillägget ska reduce-är sätt

olika inkomster. Beroende på i vilken utsträckning likhetras av
med nuvarande sänkta marginaleffekter pri-och enkelhetsystem,
oriteras påverkas valet regler. antal alternativ harEtt stortav
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alternativaföljande redovisasdetoch analyserats. I treövervägts
anledningar be-olikareduceringsreglerkonstruktioner som avav

alternativenförGemensamt deintressanta. ärdömts atttrevara
kostnadsökningar.oacceptablainte leder till någrade

reduce-konstruktionavsnitt nedan4.3.1I presenteras aven
ekonomisktill i oförändradlederringsreglema stort settsom en

berorgiftasituation för de ogifta För BTP-tagareBTP-tagama.
två inkomster. konstru-storlek på Attbostadstilläggets personers

ekonomisktmedför oförändratavräkningssystem ettett somera
ogörligt.visat sigsituationer harutfall för alla tänkbara vara

konstruktion.något modifieradavsnitt 4.3.2I presenteras en
marginaleffek-konstruktion dels sänkaSyftet dennamed är att

förenklanågotmed låga inkomster, delsför pensionärer atttema
giftaför deKonstruktionen förbättrar också utfalletsystemet.

konstruktionmed denkommerBTP-tagare sämst ut somsom
i 4.3.1presenteras

betydligt enklare regleravsnitt skisseras medI 4.3.3 ett system
marginaleffekter. Då dettakraftigt sänktaoch, i vissa avseenden,

disponibla inkomster för pensionärertillalternativ leder sänkta
analyse-orealistiskt ochpension det någotmed låg bedöms vara

alternativ ochinte lika ingående 1somras

med 65/45 %BTP-avräkningAlternativ4.3.1

brytpunkteroch exakta

inkomstgrun-Garantipensionen har helt reducerats bort dennär
pensio-ogiftapensionen uppgår till prisbasbelopp fördade 3,085

prisbas-fribelopp motsvarande garantinivånOm 2,15närer. ett
inkomstifrån återstår prisbasbelopp denbelopp dras 0,935 av

garantipensionen gifta kommerbåde ochreducerar BTP. Försom
vidpensionsnivånivån BTP-inkomst denpå den motsvararsom

makenspåvilken garantipensionen helt bortreducerad beroär att
inkomstnivå. på BTP-inkomsten för ochberorDetta att en avvar

in-sammanlagdade båda makarna definieras hälften densom av
grundpensions-inkomstkomsten. Om makarna saknar överen av

makarnanivån kommer BTP-inkomsten för och attvar en av
den andrauppgå till 2,708-1,915/2 prisbasbelopp0,3965 när

makens pension precis så garantipensionen reduceratsär stor att
motsvarande in-bort. makarna har lika pensioner blirOm stora

finnskomstnivå 2,708-1,915. alltså ingen0,793 Det gemensam
pensionsnivånivå på BTP-inkomsten denmotsvarar somsom

krävs reducera garantipensionen.för bortatt
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I det följande för gifta ålderspensionärerresonemanget antas
garantipensionen bortreducerad vid BTP-inkomst påatt är en

0,793 prisbasbelopp. Om avräkningen till under65sätts procent
dessa nivåer brytpunkter och 45 blir den totalaöverprocent
marginaleffekten avseende inkomstgrundad pension något lägre
än-dagens i det inkomstintervallet.lägre Med lägre marginalef-
fekter avräknas inte likaBTP snabbt, vilket innebär for-denatt
mån ska reduceras bort i det inkomstintervallet någotövre ärsom

i dagsläget. det intervalletstörre Iän såväl särskildadetövre är
grundavdraget dagens system garantipensionen refonneratsom
system bortreducerade. Marginaleffekten blir därför lika istor
det reformerade i det nuvarande systemet.som

Med marginaleffekt här den andel ökningden in-menas av av
komstgrundad pension till följd marginell ökningav en av pen-
sionärens medelpoäng, inte kommer pensionären till del närsom
hänsyn tagits till den reduktion andra pensionsslag, den ökadeav
skatten reduktionen BTP ökningen inkomstgrun-samt av som av
dad pension upphov till.ger

figurI visas10 nedan de totala marginaleffektema för ogiften
pensionär i det nuvarande respektive det refonnerade systemet
med 65 respektive 45 avräkning BTP.procent av

Fig 10. Marginaleffekt avseende inkomstgrundad förpension en
ogift pensionär med enbart pensionsinkomster
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3 0,935 prisbasbelopp för ogifta respektive 0,793 for nivåergifta. Dessa avser
bruttoinkomster fribeloppet, häröver garantinivånär 2,15 1,915som resp.
prisbasbelopp. Detta 9 357 respektive 8 kr/mån214 i bruttopensionmotsvarar
totalt inkl. fribelopp.
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i pensionssystemet fö-figuren framgår det det nuvarandeAv att
i reformerade olika nivåer på denrekommer fem, och det to-sex

fem/sexmarginaleffekten. tabell nedan redovisas detala I 4.1
segmenten.

marginaleffekt vid olikaTabell 4.1 medelpoängTotal

MarginaleffektMedelpoäng
ReformeratNuvarande Reforrnerat NuvarandeSegment

0,00-0,920,00-0,92 100 % 100 %l
94,338 %0,93- 0,93-2,99 96,1 %2

3,00-3,41 96,1 % 99,404 %3 -3,42
3,42-3,54 lO1,4304 %4 3,43-3,54 101,1 %

3,55-5,45 3,55-5,54 82,4 % 82,4 %5
6 5,46- 37,4 % 37,4 %5,55-

Marginaleffekten beror i påSegment det nuvarande1. systemet
avtrappningen pensionstillskottet, i dendet reformerade berorav

garantipensionen.på avtrappningen av
Segment det nuvarande samverkar här kommu-2. I systemet

.
nalskatten, avtrappningen det särskilda grundavdraget samtav
avtrappningen bostadstillägget enligt följande: 34l,65 40+av

samverkar avtrappningen den96,1. det refonneradeI över-av
upptrappningengångsvisa garantipensionen, kommunalskatten,

avtrappningen enligtgrundavdraget bostadstilläggetsamtav av
följande: 0,596340,75 0,59665 Observera40,4 94,338.+ +

40,4-procentiga avtrappningen redu-den garantipensionenatt av
marginaleffekten skatte- och med 40,4BTP-systemencerar av

dessa multipliceras därför med 0,596.l-0,404procent,
Segment i det3. Inget det nuvarande Inytt segment systemet.

refonnerade här upptrappningen grundavdragetärsystemet av
klar och följande marginaleffekt erhålls: 0,5963440,4 + +
0,59665 99,404.

Segment nuvarande dendet har här nått4: I systemet man
högre avtrappningen bostadstillägget och marginaleffektenav
blir: 34l,65 det reformerade påbörjas här45 101,1. I+ av-
trappningen grundavdraget. Marginaleffekten blir då: 40,4 +av
0,596341,1 0,59665 lO1,4304.+

Segment ihar, det nuvarande särskilda5: Här detsystemet,
grundavdraget upphört och all-avtrappningen detersatts av av

grundavdraget, marginaleffekten blir då: 34l,lmänna 45+
82,4. I det refonnerade den övergångsvisa garantipen-ärsystemet
sionen bortreducerad, samtidigt nås det intervallet BTP-övre av
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reduceringen. marginaleffekten itotala blir densammaDen som
det nuvarande systemet.

bostadstillägget återstå-Segment har reducerats bort,6. Här
ende marginaleffekt beror på kommunalskatten och avtrapp-
ningen val kom-grundavdraget 341,1 37,4 Ett annat avav

båda marginalef-munalskattesats hade, inom påverkatsystemen,
fekten på alla det första.segment utom

figur inkomst-nedan visas de totala marginaleffektema påI 11
gift pensionär, inkomstgrundad pension för maka saknaren vars

igrundpensionsnivå, dels i det dels detnuvarandeöver systemet
reformerade med 65/45 avräkning BTP.systemet procent av

förFig 11. Marginaleffekt avseende inkomstgrundad pension
gift pensionär med enbart pensionsinkomsteren
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Av figuren framgår det i det pensionssystemetnuvarande före-att
kommer och i det reformerade sju olika nivåer på den totalasex,
marginaleffekten. tabell nedan redovisas de sex/sjuI 4.2 seg-
menten.
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Tabell marginaleffekt vid olika4.2 Total medelpoäng

MarginaleffektMedelpoäng
Reforrnerat ReformeratSegment Nuvarande Nuvarande

1 0,00-0,92 0,00-0,92 100 % 100 %
2 0,93-3,20 0,93-3,2l 96,1 % 94,49 %
3 3,21-3,50 3,22-3.50 65,5 % 90,5 %
4 3,51-3,75 3,51-3,75 74 % 99 %

3,76- 3,76-4,51 102,4 %5 77,4 %
6 -5,67 4,52-4,93 77,4 % 82,4 %

37,4 %7 5,68- 4,94- 37,4 %
l

i påSegment Marginaleffekten beror det nuvarande1. systemet
avtrappningen pensionstillskottet, i reforrnerade beror dendetav
på avtrappningen garantipensionen.av

Segment nuvarande här kommu-2. det samverkarI systemet
nalskatten, avtrappningen särskildadet grundavdraget samtav
avtrappningen bostadstillägget enligt följande: 341,65 40+av
96,1. det refonnerade samverkar avtrappningen denI över-av

upptrappningengångsvisa garantipensionen, kommunalskatten,
enligtgrundavdraget avtrappningen bostadstilläggetsamtav av

följande: 0,58340,75 0,58.65 Observera42 94,49. att+ +
42-procentigaden avtrappningen garantipensionen reducerarav

marginaleffekten medskatte- och 42BTP-systemen procent,av
dessa multipliceras därför med 1-0,42 0,58.

särskildaSegment har, i det nuvarande det3: Här systemet,
all-grundavdraget upptrappningen detupphört och ersatts avav

grundavdraget, marginaleffekten blir då: 340,75 40männa +
garantipen-65,5. det reformerade den övergångsvisaI ärsystemet

sionen Marginal blir 90,5.bortreducerad. effekten 340,75 65+
nåtts.platåSegment har det allmänna grundavdragetsHär4:

totala marginaleffekten blir i det nuvarande 34 40Den systemet +
74 och i det reformerade 34 65 99.+

avtrappningenSegment påbörjas, för båda5: Här systemen, av
grundavdraget marginaleffekten blir i nuvarandedet systemet:
341,l i det refonnerade 102,4.40 och 341,l 6577,4+ +

detSegment i6:. det nuvarande IInget systemet.nytt segment
refonnerade bo-har nått den lägre avtrappningenhär avman
stadstillägget marginaleffekten blir:och 341,l 82,4.45+

återstå-Segment bostadstilläggethar reducerats bort,Här
ende marginaleffekt beror på kommunalskatten och avtrapp-
ningen grundavdraget 34 37,4.1,1av
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kommunalskattesats hade, inom bådavalEtt annat systemen,av
Ob-påverkat marginaleffekten på alla det första.segment utom

igifta aldrig når den högre avtrappningsnivån detatt nu-servera
varande systemet.

marginaleffektema blir i intervallettotala det långaDe
garantipensio-särskildasegment 2, där det grundavdraget och

i nuvarandereduceras, något lägre det reformerade i detännen
medför reduceras något långsammare.Detta BTPsystemet. att

nå avtrappningstakt BTP-reduktionen be-För skulleatt samma
höva kommer något högre69 Dettaprocent. attvara ca generera
disponibla inkomster vid låga inkomstnivåer. garantipensio-När

bortreducerad blir dock marginaleffekten i detär syste-nen nya
betydligt inkomsthögre. antagande makensEttmet annat om

hade bilden. likaförändrat Generellt kan makar medsägas att
inkomster faller bättre i den beskrivna konstruktionenhärstora ut

olika inkomstnivåer.makar medän
månatlig dis-figurerna och nedan visas den skillnad iI 12 13

ponibel inkomst, på nettopension efter skattuppdelad pension
och bostadstillägg, övergången till det reformerade systemetsom
med denna konstruktion innebär respektiveför ogiftBTPav en
gift ålderspensionär med enbart pensionsinkomster. fåFör att
med totala effekt har påBTP-systemets boendekostnad 4 000en
kr/mån använts.

övergångFig Skillnad12. i inkomst för ogift tillpensionär viden
det reformerade pensionssystemet
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Fig 13. Skillnad i inkomst för gift övergångpensionär vid tillen
det reformerade pensionssystemet
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I figurerna hur i intervalletBTP, till 3,5/3,2 medel-lser man
blir allt högre i det reformeradepoäng, i tillförhållandesystemet

Överdet nuvarande. 3,5 medelpoäng reduceras för ogiftaBTP
lika snabbt och den vinst gjordes i det tidigare intervalletsom
ligger kvar oförändrad. lillaDen i slutet beror på BTPspetsen att
under kr/mån25 betalas giftaFör slår den brantare BTP-ut.
avräkningen igenom fullt garantipensionen bortredu-närut är
cerad, nettoförlusten uppgår till 600 kr/mån. Imestsom ca av-
snitt 4.3.4 figur visas22 effekten maken har inkomst.när egen

4.3.2 Alternativ BTP-avräkning med 60/50% och

brytpunkt på prisbasbeloppl för alla

I alternativ brytpunkten1 mellan avräkningsnivåemaär påsatt ett
sådant BTP-avräkningensätt till garantipensionensatt anpassas
avräkning. Detta leder fram till olika brytpunkter för gifta och
ogifta. För gifta varierar dessutom den nivå på vilken brytpunkten
ska placeras, för den pensionsnivå precis redu-att motsvara som

bort garantipensionen, med makens inkomst.cerar
För pensionärer födda 1938 eller blir brytpunkter kon-senare

struerade enligt alternativ l 0,94 3,07-2,13 prisbasbeloppovan
för ogifta och 0,82 2,72-l,9 för gifta. kommer alltsåDet att
krävas olika4 brytpunkter jämfört imed dagsläget.1

Då det kan både opraktiskt och förvirrande med bryt-vara
punkter för avräkningsprocent placerad på flera olika nivåer an-
vänds i detta alternativ avrundat påvärde prisbasbeloppett ett
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speci-ilika blir exakt endastför alla. gifta brytpunktenFör en
pension.precis likafik situation, nämligen då båda makar har stor

kombina-frigör, inivån något högre nödvändigtAtt änsätts
inkomstskiktet frånavräkningen i dettion med höjning övreaven

avräkningsnivånmöjliggör 60till medel45 50 procent, pro-som
situa-Neutralitet nuvarandei inkomstskiktet.det lägrecent mot

avtrappninginkomstskiktettion uppnås i nedre medskulle det en
marginaleffekterpå På kan de kraftiga67/69 detta sättprocent.
minskas något.pensionärer låg inkomst i dag förmed utsättssom

ogiftmarginaleffektema förfigur nedan visas de totalaI 14 en
pensionär i respektive det reforrneradedet nuvarande systemet

Förutsättningar i samtliga figurer: 1999med denna konstruktion.
bo-års priser kommunalskattbasbelopp 36 400, 34 procent,

endekostnad kr/mån.4 000

ogift pensionärFig 14. Marginaleffekt avseende pension för en
60/50 prisbasbeloppBTP-avräkning %, brytpunkt1
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figuren framgår i pensionssystemet fö-det det nuvarandeAv att
rekommer fem, i reformerade sju olika nivåer på denoch det to-
tala marginaleffekten. sänk-ogifta medför konstruktionenFör en
ning förmarginaleffektema med procentenheter5närmareav
pensionärer pension höjdamed låg l-3 ATP-poäng samt mar-
ginaleffekter mellan och medelpoäng.3,5 5,5

I tabell nedan redovisas de fem/sju4.3 segmenten.
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Tabell 4.3 Total marginaleffekt vid olika medelpoäng

Medelpoäng Marginaleffekt
Segment Nuvarande Reformerat Nuvarande Reformerat

1 0,00-0,92 0,00-0,92 100 % 100 %
2 0,93- 0,93-2,99 96,1 % 91,358 %
3 -3,42 3,00-3,41 96,1 % 96,424 %
4 3,43-3,54 3,42-3,54 101,1 % 98,4504 %
5 3,55- 3,55-3,64 82,4 % 97,4 %
6 -5,45 3,65-5,47 82,4 % 87,4 %
7 5,46- 5,48- 37,4 % 37,4 %

Segment Marginaleffekten beror i det nuvarande påsystemet
avtrappningen pensionstillskottet, i det reformerade beror denav
på avtrappningen garantipensionen.av

Segment 2. detI nuvarande samverkar här kommu-systemet
nalskatten, avtrappningen det särskilda grundavdraget samtav
avtrappningen bostadstillägget enligt följande: 34l,65 40+av
96,1. detI reformerade samverkar avtrappningen den över-av
gångsvisa garantipensionen, kommunalskatten, upptrappningen

grundavdraget avtrappningen bostadstillägget enligtsamtav av
följande: 40,4 0,596340,75 0,59660 Observera91,358.+ +

den 40,4-procentiga avtrappningenatt garantipensionen redu-av
marginaleffekten skatte- och BTP-systemen med 40,4cerar av

dessa multipliceras därför med 1-0,404procent, 0,596.
Segment 3. Inget i detsegment nuvarande detInytt systemet.

reformerade här upptrappningen grundavdragetsystemet är av
klar och följande marginaleffekt erhålls: 40,4 0,59634+
0,59660 96,424.

-
Segment det4. I nuvarande har här nått densystemet man

högre avtrappningen bostadstillägget och marginaleffektenav
blir: 34l,65 45 101,1. detI reformerade påbörjas här+ av-
trappningen grundavdraget marginaleffekten blir då: 40,4 +av
0,596341,1 0,59660 98,4504.+

Segment har, i5: Här det nuvarande det särskildasystemet,
grundavdraget upphört och avtrappningen detersatts av av van-
liga grundavdraget, marginaleffekten blir då: 34l,l 45 82,4.+
I det reformerade den övergångsvisa garantipensionensystemet är
bortreducerad, den totala marginaleffekten blir 34l,l 60+
97,4.

Segment 6: Inget i det nuvarande detnytt Isegment systemet.
reformerade nås det intervalletsystemet BTP-reduce-övre av
ringen. Den totala marginaleffekten blir 34l,l 50 87,4.+



SOU 1999:52ålderspensionsreglerna behovet...100 De nya -

återstå-reducerats bort,bostadstilläggetharSegment Här
ochkommunalskattenpåmarginaleffekt berorende avtrapp-

kom-Val37,4.341,1 Ettgrundavdragetningen annat avav
marginalef-påverkatbådainommunalskattesats hade, systemen,

första.detpå allafekten segment utom
vgiftförmarginaleffektematotalavisas defigur nedan15I en

igrundpensionsnivå detinkomstsaknarpensionär make övervars
med 60reformeraderespektive detnuvarande procentsystemet

prisbasbelopp och 50"inkomst" underavräkning for procentett
däröver.

gift pensionärpension förMarginaleffekt avseendeFig 15. en
prisbasbelopp60/50 brytpunkt1%,BTP-avräkning
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reforme-i deti nuvarande ochframgår det både detfigurenAv att
totaladenolika nivåer påpensionssystemet förekommerrade sex

Även inter-igifta sänks marginaleffektenmarginaleffekten. för
och höjs i intervalletvallet medelpoäng 3-51-3 poäng.

redovisas detabell 4.4 nedanI segmenten.sex
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Tabell marginaleffekt4.4 Total vid olika medelpoäng

MarginaleffektMedelpoäng
Nuvarande Reforrnerat ReformeratSegment Nuvarande

l 0,00-0,92 0,00-0,92 100 % 100 %
O,93-3,20 O,93-3,20 91,59 %2 96,1 %

3,21-3,50 65,5 %3 3,2l3,50 % 85,5
4 3,51-3,75 3,5l-3,75 74 % 94 %

3,76-5,67 3,76-5,05 77,4 % 97,4 %5
5,68- 5,06- 37,4 % 37,4 %7

Marginaleffekten i påSegment beror det nuvarande1. systemet
avtrappningen pensionstillskottet, i det reformerade beror denav
på avtrappningen garantipensionen.av

Segment 2: det nuvarande samverkar här kommu-I systemet
nalskatten, avtrappningen det särskilda grundavdraget samtav
avtrappningen bostadstillägget enligt följande: 341,65 40+av
96,1. det refonnerade samverkar avtrappningen denI över-av
gångsvisa garantipensionen, kommunalskatten, upptrappningen

avtrappningen enligtgrundavdraget bostadstilläggetsamtav av
följande: 0,58340,75 0,5860 Observera42 91,59.+ + att
den 42-procentiga avtrappningen garantipensionen reducerarav
marginaleffekten skatte- och med 42BTP-systemen procent,av
dessa multipliceras därför med 1 0,42 0,58.-

Segment har, i det särskilda3: Här nuvarande detsystemet,
grundavdraget upphört och upptrappningen detersatts av van-av
liga marginaleffektengrundavdraget, blir då: 340,75 40+

det reformerade garantipen-65,5. I den övergångsvisaärsystemet
sionen bortreducerad Marginal effekten blir 340,75 60 85,5.+

Segment har vanligaHår det grundavdragets platå nåtts.4 Den.
totala marginaleffekten blir 34 4074 respektive 60 94.34+ +

Segment påbörjas, för båda avtrappningen5 Här systemen, av.
grundavdraget marginaleffekten blir då: 34l,l 77,440+ re-
spektive 341,1 60 97,4.+

Segment har bostadstillägget återstå-6: Här reducerats bort,
marginaleffektende beror på kommunalskatten och avtrapp-

ningen grundavdraget 341,l 37,4.av
valEtt kommunalskattesats hade, inom bådaannat syste-av

påverkat marginaleffekten på alla det första.segment utommen,
totala marginaleffekternaDe blir i intervalletdet långa

segment lägre i2 det refonnerade i det nuvarandeän systemet,
BTP reduceras därför något långsammare. till någotlederDetta
högre disponibla inkomster. Vid högre pensionsnivåer, från och
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med för ogifta och5 för gifta,3 dock margi-segment ärsegment
naleffekten högre i det reformerade och skillnaden i dis-systemet
ponibel inkomst minskar.

gifta hadeFör antagande makens inkomst föränd-ett annat om
bilden. Generellt kan makar med lika inkomsterrat sägas att stora

faller bättre i den här beskrivna konstruktionen makar medut än
olika inkomstnivåer. figuremal 16 och visas den skillnad i17
månatlig disponibel inkomst, uppdelad på nettopension pension
efter skatt och bostadstillägg, övergången till det reforrne-som
rade med denna konstruktion innebär förBTPsystemet av en
ogift respektive gift ålderspensionär med enbart pensionsin-
komster. fåFör med BTP-systemets totala effekt har boen-att en
dekostnad på 4 000 kr/mån använts.

Fig 16. Skillnad i disponibel inkomst för ogift pensionär viden
övergång till det reformerade pensionssystemet. BTP-avräkning

60/50 %, Brytpunkt1 prisbasbeloppKrlmán
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200 -
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;100
i siê "ii-200
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-400
O 0.5 1 1,5 2 2,5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5

4600 4600 4700 5600 6600 7500 8400 9300 102001110012000129001350014700

Medelpoängl NuvarandeBruttopension månadper

figurenI hur i intervalletBTP, till1 3 medelpoäng, blirser man
allt högre i det reformerade i förhållande till detsystemet nuva-
rande. Over 3,5 medelpoäng reduceras BTP snabbare och den
vinst gjordes i det tidigare intervallet minskar succesivt. Försom
ogifta andra inkomster pensionutan medför dennaän konstruk-
tion ökade disponibla inkomster på till kr/mån.200upp
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pensionär viddisponibel inkomst för giftFig 17. Skillnad i en
övergång BTP-reformerade pensionssystemet.till det

60/50 %, Brytpunkt1 prisbasbeloppavräkningKr/mân
300 v

4200
100 4

0
-100

BTP-200 4
;jNettopension300 ,

19Ea.,,._.____.400 7
-500 -

6.52.5 3 3.5 5.5 60 0,5 1 1,5 2 4 4.5 5
10600115001240013300142004100 4100 4200 5100 6000 6900 7800 8800 9700

månadMedelpoängI NuvarandeBruttopensionper

tillfiguren för gift pensionär i intervallet 3,2hur 1I BTPser man
i i förhål-medelpoäng blir allt högre det refonnerade systemet

Vid pension snab-lande till det nuvarande. högre reduceras BTP
den vinst gjordes i det tidigare intervallet reducerasbare och som

blir disponibla lägrebort och medelpoäng den inkomsten4över
al-maximala förlusten i dettamed nuvarande Denän ärsystem.

figurternativ alternativ avsnittkr/mån lägre I 4.3.4100 änca
Visas effekten maken har inkomst.23 när egen

Alternativ ersättningsnivå4.3.3 Lägre

beskrivs alternativ kraf-Det lsystem som som ovan ger samma
tiga marginaleffekter Alternativ medfördagens 2system.som
också kraftiga marginaleffekter.

minska marginaleffekterna, låta denEtt och på såsätt sättatt
tydligare livsinkomst vidkoppling mellan och ekonomisk välfärd
pension efterdet reformerade innebär kvarstå ävensystemetsom

ersättningsnivånBTP, sänka i för höja avräk-ställetär att att
ningstakten. ersättningsnivånOm sänks till och80 procent av-
trappningen till för samtliga inkomstnivåer45sätts procent er-

pensionsnivåer4,hålls, åtminstone på deför låga något nivålägre
totala marginaleffekterna.

4 framförallt vid dessa nivåer dagensDet 1-3,5 medelpoängär system gersom
upphov till kraftiga marginaleffekter procent.nära 100extremt
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En fördel med denna konstruktion ingenär attannan
brytpunkt för intervalloch undre behöver konstrueras.övre

figur visasI 18 nedan de totala marginaleffekterna ogiftför en
pensionär i det nuvarande respektive det reforrnerade systemet
med denna konstruktion. Förutsättningar i samtliga figurer: 1999
års priser basbelopp 36 400, kommunalskatt bo-34 procent,
endekostnad kr/mån.4 000

Fig 18. Marginaleffekt avseende inkomstgrundad förpension
ogift medpensionär enbart pensionsinkomsteren

Procent
120

100
I __ u80 -

i6° "T"
Nuvarande40- 1
Reformerat- - -20 anwa,...V

0. ,,,,,,,,,.. AM",, , ,, ø"
.20 J

O 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 445 5 5.5 6 6.5
4600 4600 4700 5600 6600 7500 8400 9300 102001110012000129001380014700

Medelpoäng/ Nuvarandebruttopension

Av figuren framgår marginaleffektema sjunker kraftigt 8 -14att
procentenheter för pensionärer lågmed pension 1w3,5 ATP-po-
äng.

figurI visas19 nedan de motsvarande marginaleffekterna för
gift pensionär, make saknar inkomster grundpen-överen vars

sionsnivå, i det nuvarande respektive det reforrnerade systemet
med 45-procents avräkning.
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avseendeMarginaieffekt inkomstgrundad pension förFig 19. en
med pensionsinkomstergift pensionär enbart

Procent
10044
ao .--.--

:50 Skillnad--
Nuvarande l40
Reformerat- - -20

-40 -i-
50 L

6.50 0.5 1.5 2 2.5 3 3.5 4.5 5 5.5 61 4
4100 4100 4200 5100 6000 6900 7800 8800 9700 1060011500124001330014200

MedelpoängI Nuvarandebruttopension

Även för gifta minskar marginaleffekten pensionärer med li-för
pension.ten
figur visas skillnaden i disponibel vid olikanedan inkomstI 20

pensionsnivåer för ogiña.

övergångFig Skillnad inkomst för ogift vid20. i pensionären
till det reformerade pensionssystemet

Krlmán
300-
200 r
100-

0 .
-100n BTP
-200 NettopensionIamu

Totali-300-
-400

6.50 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6
4600 4600 4700 5600 7500 8400 13800147006600 9300 10200111001200012900

månadMedelpoäng/ NuvarandeBruttopensionper

Med konstruktiondenna drabbas pensionärer låg inkomst-med
grundad pension inkomstbortfall på, kr/mån.376ett mest,av som
Vid medelpoäng blir situationen pensio-2,4 den omvända ochca

erhåller nettovinst på kr/mån. figur nedan249 21nären Ien max
redovisas motsvarande diagram för gifta.
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övergång tillSkillnad för gift pensionär vidFig 21. i inkomst en
reformerade pensionssystemetdet

3242

0 W
-100 - Nettopension1
-200 BTP1-

Total-300e.

-400--
6.5O 0.5 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4,5 5 5.5 61

4100 4100 4200 5100 6000 6900 7800 8800 9700 1060011500124001330014200

månadMedelpoängl NuvarandeBruttopensionper

gifta blir maximala brytsden förlusten kr/mån, x-axelnFör 390
vid maxvinsten blirATP-poäng och kr/mån.2,5 180ca ca

Alternativ utreds inte vad gjorts i detta avsnitt.änmer som

4.3.4 Makes inkomst

hittills redovisade effekterna har det för gifta pensionärerdeI an-
tagits den maken saknar inkomster bo-reduceraratt ena som
stadstillägget. situationen makananalyseras hur påverkasHär om
har pension grundpension.högre baraänen

ñgurema och visas månatlig dis-I 22 23 nedan den skillnad i
ponibel inkomst övergången till det reformerade systemetsom
innebär giftför ålderspensionär med pensionsinkomsterenbarten

make har pension motsvarande två fåATP-poäng. För attvars en
med totala effekt påBTP-systemets har boendekostnad 0004en
kr/mån använts.
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har 2för gift makaSkillnad inkomst pensionärFig 22. i varsen
övergång till det reformerade pensionssystemetATP-poäng vid

65/45 % avtrappningvid
Kr/mân
150 -.-
10O1

li E713
lNettopensionI i l

ml,,

6.51.5 2.5 3 3.5 4.5 5 5.5 60 0.5 1 2 4
7800 10600115001240013300142004100 4100 4200 5100 6000 6900 8800 9700

månadMedelpoängI NuvarandeBruttopensionper

för gift maka har 2Fig Skillnad i inkomst pensionär23. en vars
övergång till det reformerade pensionssystemetATP-poäng vid

60/50 °/o avtrappningvid
22:2" 1 i

l.Nettopensnoni300
Äâiøeen250 e

2007
å150

100
50 -,0
50

100 n
-150 -
-200 L

e 6450.5 1.5 2 2.5 3 3.5 4.5 5 5.50 1 4
7800 10600115001240013300142004100 4100 4200 5100 6000 6900 8800 9700

månadMedelpoängl NuvarandeBruttopensionper

kraftiga förlust uppkommer då den maken saknarDen som ena
pension grundnivå den pensionoch andra haröver motsva-en
rande figur respektive blir betydligtATP-poäng se 13 175ca
mindre här.

verkligheten kompliceradekommer dessa fall mycketI att vara
och antalet tänkbara typfall omfattande ändå inteoch skulleär
kunna täcka alla möjliga kombinationer. Generellt kan sägas att
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båda alternativen för makar med lika pensionär storgynnsamma
och skillnad råder in-mellan makamasnär storogynnsamma
komstnivåer.

Marginaleffekter4.4 årligav en

pensionsuppräkning

i föregåendeDe avsnitt redovisade marginaleffektema visar hur
högre pensionsrätt avräknas i olika iled och speglar nyttan,en

pensionshänseende, arbeta och tjäna in pensionsrätt.attav mer
marginaleffekter pensionsökningarDe avseende pensionärensom

kommer uppfatta efter sin pensionering uppkommer vid denatt
indexmässiga årliga uppräkningen. det följande redovisasI mar-
ginaleffektema vid basbeloppshöjning dels med nuvarandeen
regler och dels de pensionsregler BTP-avräkningmed ochnya
enligt alternativen i föregående avsnitt.

4.4.1 Nuvarande systern

diagram pension-I nedan visas hur del årlig24 sådanstor av en
suppräkning BTP-avräkning.inte får behållas efter skatt ochsom

Fig 24. Marginaleffekt ogiftprisbasbeloppshöjning förav en en
pensionär i det nuvarande systemet

Procent
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F" BTF120
Skattj:100 I Nuvarande

1O

40

20
:0
O 0.5 1 1.5 2 245 3 3.5 4 4.5 5 5,5 6 6.5

4600 4600 4700 5700 6600 7500 8400 9300 102001110012000130001390014800
Medelpoäng månad/Nuvarandebruttopension efter bb-höjningper

All allmän pension räknas med prisbasbeloppet. Vid lågaupp
pensionsnivåer, enbart folkpension och pensionstillskott, leder det
särskilda grundavdraget till pensionen obeskattad ochatt är pen-
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hellerökningen. BTPnominelladen Intebehålla helasionären får
blir noll.marginaleffektenpåverkas,

totaladendelhar destopensionärenhögre ATP störreJu av
beskattad.indexuppräkning,såledesoch ärpensionen, av en

kommer be-denmedöka i taktdärförMarginaleffekten attatt
Marginaleffek-pension ökar.totalandelpensionensskattade av

obeskattade delendenefterhandtillväxttakt näravtartens av pen-
total pension.mindre delalltsionen utgör aven

påver-inte hellerinte beskattaspensionenDå de delar somav
lik-påfrånmarginaleffekten BTP-systemettilltar ettkar BTP,

under 25påmedelpoäng beror BTPvid 5,5nande Spetsen attsätt.
betalaskr/mån inte ut.

Reformerat4.4.2 system

brytpunkter65/45 % exaktaBTP-avräkning med

pensionsuppräk-årligdelvisas hurdiagram nedan25I stor enav
skatt ochefterfår behållaspensionsrefonnen,ning eftersom,

BTP-avräkning.

ogiftprisbasbeloppshöjning förMarginaleffektFig 25. enav en
det reformerade systemetpensionär i

Procent
120

100 - 7F" BTP
Skatt80 j
Reformerat

l

6,55.5 63.5 4 4.5 52 2.5 30 0.5 1 1,5
1480013000139001020011100120006600 7500 8400 93004600 4600 4700 5700

månad lab-höjningefterNuvarandebruttopensionMedelpoäng/ per

margi-pension beskattas,allpensionsrefonnen kommerEfter att
likaiblir därförfrån skattesystemetnaleffekten oavsettstort sett

Marginaleffekten dock påfrån fungerarinkomstnivå. BTP samma
avräkningstaktenintei nuvarande Detdet ärsystemetsätt som

bostadstilläggetpensionen påverkardelhur storutan somsomav
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avgörande. figur nedan visasI 26är total marginaleffekt av en
indexuppräkning i det nuvarande och i det refonnerade systemet.

Fig 26. Marginaleffekt prisbasbeloppshöjning för ogiftav en en
pensionär
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Medelpoängl Nuvarande månadbruttopension efter bb-höjningper

Skillnaden i början beror på garantipensionen beskattad.att är
Spetsarna vid medelpoäng5,5 beror under kr/månBTP 25att

betalas ut.

BTP-avräkning med 60/50 % brytpunktgemensam

Eftersom avräkningstakten i BTP-systemet inte har någon avgö-
rande betydelse i detta sammanhang blir effekterna i stort sett
identiska i de båda alternativen.

4.5 Reducering bostadstillägg till följdav

andra inkomster pensionänav

redovisningenI har hittills antagits pensionären inte har någraatt
andra inkomster allmän pension. I dessa fallän det, åtminstoneår
för ogifta, förhållandevis lätt konstruera iatt ett system som ger
det oförändrad disponibelnärmaste inkomst vid olika pensions-
nivåer. Om andra inkomster såsomäven arbets- kapitalin-eller
komster förekommer kompliceras problemet. redovisadeDen
BTP-avräkningen med 65 alternativt 60 i det lägre in-procent
komstskiktet bygger på inkomstgrundad pension först redu-att en

garantipensionen, det därefter blir kvar går vidarecerar som
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inte reducerarinkomster,Andraoch reducerar BTP. typer somav
orsakarochin igår direkt" BTP-systemetgarantipensionen en

harsådan inkomstreduktion65/60-procentig BTP. En mar-enav
BTP-reduktion,med 65/60i intervalletginaleffekt procentssom,

medprocentenheter högrerespektive 60-4025/20 65-40är
konstruktion i dagsläget.denna än

Arbetsinkomst4.5. 1

%65/45BTP-avräkning med

skatte-arbetsinkomster bestårMarginaleffekten avseende av en
på hurberorStorleken på denBTP-effekt.effekt och senareen

beräknapå årsinkomsten.pension ligger i botten För attstor som
avräk-ochmarginalskattenmarginaleffekt adderassådanen

sigbefinnerpensionärOmningstakten i BTP-systemet. t.ex.en
grundavdragets denoch påavtrappningsfaspå skattemässigadet

341,1marginaleffektenBTP-avräkningen blir65-procentiga +
dagslägetiprocentenheter högre65 25102,4. Detta änär

341,1 40 77,4.+
ochpensionsrefonnenvidvisas vadfigur ochI 27 28 som

disponiblahänder med denBTP-avräkning 65/45med procent
i fallinkomst, dettainkomsten vid förekomst en ar-av en annan

betsinkomst.

2000medför ogift pensionärFig 27. Skillnad i inkomst en
övergång reformeradekrlmån vid till detarbetsinkomsti

K / pensionssystemet-
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Fig Skillnad28. i förinkomst gift pensionär krlmånmed 2000en
i arbetsinkomst övergångvid till det reformerade

pensionssystemetKrlmán
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Medelpoäng/ NuvarandeBruttopension månadper

Pensionärer med låg pension och arbetsinkomst förlorar inteen
lika mycket på det särskilda grundavdraget avskaffas deatt som
med låg pension och ingen arbetsinkomst. I det systemetnya
läggs arbetsinkomsten ovanpå pensionsinkomsten och genererar

grundavdrags.på så vis högre Skillnadenett mellan särskilt och
vanligt grundavdrag för dessa pensionärer inteär lika destor,
överkompenseras därigenom den övergångsvisa garantipen-av
sionen totalt förlorar de dock med denna BTP-konstruktion.men

BTP-avräkning med 60/50 %

Marginaleffekten avseende arbetsinkomster består, tidigaresom
skatteeffektnämnts, och BTP-effekt. Skatteeffekten på-av en en

verkas inte BTP-systemets utformning. Skillnaden mellanav
65/45- och 60/50- procentsavräkning blir helt enkelt den 5-pr0-
centiga skillnaden i BTP-avräkning. Om pensionär befin-t.ex.en

sig på grundavdragets avtrappningsfas och på den 60-procen-ner
tiga BTP-avtrappningen blir marginaleffekten 341,1 60 97,4.+
Detta 20 procentenheterär högre i dagsläget 34l,1än 40+
77,4 jämföra med den 25att procentenheter vid 65/45 pro-
centalternativet. Effekterna på disponibel inkomst påminner i

motsvarande effekter istort 65/45 procentsaltemativet. Skill-om
naden förlusternaBTP inteär blir likaatt i detta alternativ.stora

5 befinnerDe sig grundavdragets upptrappningsfas.
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4.5.2 Kapitalinkomster

Marginaleffekten kapitalinkomster plus30 BTP-är procentav
avtrappningen. skisserade 65/60-procentintervalletI det ovan
ökar alltså marginaleffektdenna med 25/20 procentenheter.även
Effekten blir därmed i redovisatshuvudsak densamma som ovan
för arbetsinkomster.

4.5.3 Särskild viktning vissa inkomsterav

komma tillFör med de problem uppkommerrättaatt attsom av
avräkningstakten höjs måste olika inkomst behandlastyper av
olika i BTP-systemet. Enklast pensionsin-dettagörs attgenom
komster till fullt tillbelopp medan inkomster baraandratas upp

viss del räknas med vid BTP-avräkningen. Marginaleffekteren
motsvarande dagens nivå avseende arbetsinkomst erhålls om

inkomsterandra pension till i 65/4561,5än tas procentupp ca
procentsaltemativet respektive pocentsalter-66,7 i 60/50procent
nativetö. det inkomstintervalletI blir marginaleffektendockövre
betydligt lägre idag.än

Om däremotBTP konstrueras enligt intealternativ höjs3 av-
räkningsfaktorerna i någon utsträckning. kanPå dettastörre sätt
den särskilda viktningen övriga inkomster undvikas. Dennaav
förenkling fördelarna med detta alternativ.är en av

figur illustrerasI 29 problemet för pensionärensamståendeen
med 65/45 BTP-avräkning. Sidoinkomsten härprocent tas upp
med 65 procent.

° Om inkomst med 61,5 reducerar med 65BTPtas procent procenten som upp
blir den effektiva avräkningstakten dvs.denna inkomst O,6l56540,mot
densamma i dagsläget. Om reduktionen fåsistället 60är procentsom
0,6676040.
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Fig 29. Skillnad föri inkomst ogift pensionär med 2000en
kr/mån övergångi arbetsinkomst vid till det reformerade

Kr/má pensionssystemet
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Nuvarande månadMedelpoäng/ Bruttopensionper

I det lägre inkomstskiktet blir pånågot lägre, beroendeBTP att
65 arbetsinkomsten i stället för de 61,5procent procenttasav upp

oförändrad intervalletdet blirBTP. I övresom ger synessom
betydligtBTP Resultatet blir likartat med 60/50generösare. pro-

konstruktionen.cent
effektenAndra nivåer på sidoinkomsten liknande resultat,ger

för ökadegifta i likadan. konstruktion medförDennaär stort sett
. kostnader måsteför uppnåsBTP. kostnadsneutralitet skaFör att

andel övriga65 inkomsterstörre än procent tasen somuppav
BTP-inkomst. förslag,nivå i kombination övrigaEn medsom,

i 80budget belastning dagens ärstort sett systemger samma som
disponibelfigur och nedan visasI 30 31 effekterna påprocent.

inkomst sidoinkomsten med 80tas procent.om upp
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Fig 30. Skillnad i inkomst för ogift med 2000pensionären
kr/mån övergångarbetsinkomst vid reformeradei till det

65/45 %pensionssystemet, avtrappningmån
300 n Nettopension1

BTP200r
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Fig 31. Skillnad i inkomst för ogift med 2000pensionären
kr/mån övergångi arbetsinkomst vid reformeradetill det

avtrappning60/50pensionssystemet,
§33"
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Marginaleffekter avseende arbetsinkomst

P-avräkningBT med 65/45 %

marginaleffekterñgur visas arbetsin-I 32-34 nedan avseende
komster för ensamstående pensionär tilldessa 80tasen om upp

och avtrappningen BTP 65/45 Detprocent är procent.av som
skiljer ñgurerna antagandet nivå på inkomstgrundadär om
penslon.
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Marginaleffekt ogiftFig 32. avseende arbetsinkomst för en
medelpoäng 65/45pensionär 0 avtrappnin %

Procent
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Fig 33. Marginaleffekt ogiftavseende arbetsinkomst för en
2,5 medelpoäng 65/45%pensionär avtrappnin

Procent
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Marginaleffekt ogiftFig 34. avseende arbetsinkomst för en
medelpoäng4 65/45%pensionär avtrappning

Procent
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Reformerati- - - - - -;

0 625 1250 1875 2500 3125 3750 4375 5000 5625 6250 6875 7500 8125
krlmánArbetsinkomst

Nuvarande system

det pensionssystemet förekommer, de aktuellaI nuvarande med
nivåerna inkomstgrundad pension, nivåerpå totalt fem olika på

marginaleffekt på arbetsinkomstersammanlagd t.o.m.upp
kr/år. Vid vilken inkomstnivå fem åter-100 000 de segmenten

finns på varierar pensionsnivå.med antagandet om
Beroende på konstruktionen på särskilda grundavdragetdet

dyker inte marginaleffektsnivåer vid samtliga nivåer påalla upp
samtliga pensionärer särskilda grundav-ATP. beräknas detFör

draget pension grundavdragetbaserat på total och det allmänna
baserat på samtliga beskattningsbara inkomster. avdragDet som,
vid nivåer pension beskattningsbar inkomst,aktuella på och är

pensionär ingen låg haranvänds. Om med eller ATPstörst enen
arbetsinkomst blir det särskilda grundavdraget detstörre än van-
liga grundavdraget. marginell ökning arbetsinkomstenEn av
kommer på grund arbetsinkomster inte detreducerar sär-attav
skilda grundavdraget då marginalskattenbeskattas fullt ochatt ut
blir lika med skattesatsen. Om pensionären ifråga har hög ATP
blir det särskilda lägre Vanliga grundavdra-grundavdraget detän

beskattningsbara inkomsten in-Om den då befinner sig i detget.
Vanligatervall där grundavdraget blir marginalskattentrappas av

gånger skattesatsen. sådan marginalskatt inte1,1 förekommerEn
vid någon nivå arbetsinkomst ellerpå för pensionär med lågen
ingen ATP.



118 De ålderspensionsreglerna behovet... SOU 1999:52nya -

fem nivåerDe kan förekomma 74, 79, 82,4, 37,4 ochärsom
34 procent.

På beror marginaleffektenl på kommunalskattensegment
avtrappningen bostadstillägget enligt följande: 34 40samt +av

74. På 2 har nått den högre avtrappningen bo-segment man av
stadstillägget marginaleffektenoch blir: 34 45 På79.+ segment

endast uppkommer det särskilda grundavdraget ärsom om
lägre det vanliga grundavdraget, tillkommer effektenän av av-
trappningen det vanliga grundavdraget, marginaleffekten blirav
då: 341,1 45 På82,4. och bostadstillägget4 har5+ segment
reducerats bort, återstående marginaleffekt beror kommunal-
skatten och, eventuellt, avtrappningen grundavdraget 341,1av

respektive37,4 34.

Reformerat system

Utformningen garantipensionen påverkar inte marginaleffekts-av
nivåerna. Problematiken med vissa nivåer endast uppkommeratt
vid vissa kombinationer pension och arbetsinkomster finnsav
inte här. reducerasDäremot antalet pension.med ökandesegment

I det reformerade pensionssystemet förekommer, arbetsin-på
komster 100 000 kr/år, olika nivåer totalapå dent.o.m.upp sex
marginaleffekten: 86,77,5 89,4, 73,4, och37,4 34 procent.

På beror marginaleffektenl på kommunalskatten,segment
upptrappningen grundavdraget bo-avtrappningensamtav av
stadstillägget enligt följande: 340,75 0,8765 På77,5.+ seg-

upptrappningen2 grundavdraget klar följandeär ochment av
marginaleffekt erhålls: 0,86534 påbörjas86. På 3+ segment
avtrappningen grundavdraget, marginaleffekten blir då 341,1av

0,865 89,4. På har4 nått+ den lägresegment avtrapp-man
ningen bostadstillägget och marginaleffekten blir: 341,1 +av
0,845 73,4. På har bostadstillägget5 reducerats bort,segment
återstående marginaleffekt beror på kommunalskatten och av-
trappningen grundavdraget 341,1 På37,4. 6 ärsegmentav
avtrappningen grundavdraget klart och marginaleffekten blirav
lika med kommunalskatten.

7Endast 80 arbetsinkomsten räknas med i BTP-inkomsten.procent av
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60/50 %BTP-avräkning med

arbetsin-avseendemarginaleffektervisasfigur nedan35-37I
till 80pensionär dessaensamståendekomster för tas uppomen

Det60/50avtrappningen BTPoch är procent.procent somav
inkomstgrundadpånivåantagandetskiljer ñgurema är om

pension.

ogiftföravseende arbetsinkomstMarginaleffektFig 35. en
60/50medelpoäng %avtrappninpensionär 0

Procent
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ogiftföravseende arbetsinkomstMarginaleffekt36.Fig en
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MarginaleffektFig 37. avseende arbetsinkomst för ogiften
4 medelpoängpensionär 60/50%avtrappning
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beskrivning marginaleffektemaFör i det nuvarande syste-en av
avsnitt 4.5.4. l.l.met se

Reformerat system

Liksom i 65/45 procentsaltemativet förekommer arbets-här,
inkomster kr/år, olika nivåer totala100 000 på dentomupp sex
marginaleffekten: 73,5 82, 85,4, 77,4, 37,4 och 34 De treprocent.
första blir i alternativ Pålägre detta medan den fjärde blir högre.
det femte sjätteoch bortreducerat varför"BTPärsegmentet mar-
ginaleffekten blir oberoende BTP-konstruktionen.av

kommunalskatten,På beror marginaleffekten1 påsegment
upptrappningen grundavdraget bo-avtrappningensamtav av

0,8860stadstillägget enligt följande: 34O,75 På73,5.+ seg-
2 upptrappningen grundavdraget och följandeklarärment av

marginaleffekt erhålls: 34 O,860 På påbörjas82. 3+ segment
avtrappningen grundavdraget, marginaleffekten blir då 34l,1av

O,860 På85,4. har4 nått den lägre+ segment avtrapp-man
ningen bostadstillägget och marginaleffekten blir: 34l,1 +av
O,850 På77,4. har bostadstillägget5 reducerats bort,segment
återstående marginaleffekt beror på kommunalskatten och av-
trappningen grundavdraget 34l,1 På37,4. 6 ärsegmentav
avtrappningen grundavdraget klart och marginaleffekten blirav
lika med kommunalskatten.

8 Endast 80 arbetsinkomsten räknas med i BTP-inkomsten.procent av
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Reduceringsregler för gifta pensionärer4.6

make inte pensionärärvars

icke-särskild situation uppstår pensionär gift medEn ären enom
pensionär.

dagsläget delas boendekostnaden lika bådaI mellan makar om
pensionärer, de kan få för sin del boendekostnadeBTPär uppav

till kr/mån. fall make2000 de sammanbor medI BTP-tagaren
inte folkpensionär ska hela bostadskostnaden beräknasärsom

bostadskostnad, maximal boendekostnadBTP-tagarensutgöra
blir kr/mån. i000 det däremot gäller inkomstprövningen4 När

situation årsinkomstenska för dem beräknas ut-samma envar av
hälften deras sammanlagda årsinkomst. makedenFörgöra av

inte pensionär räknas hela inkomsten i årsinkomsten,medärsom
inget fribelopp förekommer. inkomstökning delas för dennaEn

liksom pensionärerför två gifta lika makarna,mellangrupp men
endast den maken har bostadstillägg reducera. BTPett attena
kommer därför reduceras med halva jämfört övrigatakten medatt

Marginaleffekten från därför, förBTP dennaärgrupper. grupp,
hälften så för övriga.stor som

det följande analyseras effekternaI bostadskostnadenävenom
delas lika mellan makarna endast den eller båda äroavsett om ene
pensionärer. maximala BTP-beloppet kommer då halverasDet att

endast makarna har pension. i viss mån kom-Detta kannär en av
fribeloppet dras från inkomsten delatsefter denatt attpenseras av

mellan makarna. Hela fribeloppet dras därmed från BTP-tagarens
del inkomsten. förstI det nuvarande dras fribeloppetsystemetav
från inkomsten vissa inkomster denräknas inte sedan delas
mellan makarna, fribeloppetendast halva kommer därmed BTP-

tillgodo.tagaren
följande figurer visas effektenI delning mellan makarnaav en

såväl inkomsten bostadskostnaden makadels i det fall denav som
inte pensionär saknar inkomst ñg. och dels i det fall38,ärsom

andra maken inkomsthar på Vid10 000 kr/mån fig. 39. be-en
räkning har alternativBTP 60/50 procentavräkning2av an-

effekterna blir i huvudsak desamma enligt alternativvänts,
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Skillnad för gift maka ärFig 38. i inkomst pensionär varsen
övergång reformeradeoch saknar inkomst vid detpensionär till

pensionssystemet vi 60/50 % avtrappning
Krlmán
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pensionären grundpensionOm endast har eller så låg pension att
pensionstillskottet inte helt reducerats bort slår effekten att en-av
dast halva boendekostnaden BTP-grundande igenom fulltär ut.

pensionen börjar isedan så reduceras bostadstilläggetNär växa
dagens det reformerade måste pensionärens bliI inkomstsystem.
dubbelt innanså fribeloppet BTP-avräkningen påbörjas.stor som
Vid medelpoäng börjar reduceras, garantipensionen5 BTP attca

då avräkningenbortreducerad och något i dagslä-snabbareär än
get.

figur nedan visas motsvarandeI 39 effekt den make somom
inte pensionär inkomst in-har kr/mån, dennalO 000är en
komst här endast med 80tas procent.upp
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makaför gift årFig Skillnad i inkomst pensionär39. varsen
övergångpå kr/mån till det10000 vidpensionär och har inkomst

60/50 % avtrappningreformerade vipensionssystemet
Kr/mån

so -
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blir inte lika här.initiala vid medelpoängförlusten ODen stor
arbetande makens inkomst reducerar BTPberor på denDetta att

reformeradei det nuvarande detfrån första kronan Isystemet.
endastinkomst grundnivå,räknas, då pensionären saknar över

särskildaöverstiger grundpensionsnivån°.inkomster Densom
motiveras påarbetsinkomsten kan alltså inteviktningen av

figur nedanför övriga. 40grunder för denna Isomsamma grupp
inkomst räknas med fulltvisas effekterna makens ut.om

9 Däreftericke-pensionärensPensionärens grundpension och inkomst summeras.
påförs hushållsinkomsten. halvahalva Endast den del denpensionären av
hushållsinkomsten fribeloppet icke-pensionärensöverstiger reducerar BTP,som

skaarbetsinkomst måste alltså likaminst fribeloppet för BTPstor attvara som
reduceras.
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Fig 40. Skillnad föri inkomst gift pensionär maka ären vars
påpensionär kr/mån övergångoch har inkomst 10000 vid till det

reformerade pensionssystemet vi 60/50 % avtrappning
Kdmán
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4.7 Reduceringsregler för ålderspensionärer
födda 1938 eller senare

behandlasHär konstruktionen reduceringsregler pensionä-förav
födda 1938 eller Endast de i konstruktionenmomentrer senare.

avviker från den äldre konstruktion behandlas. Ensom gruppens
skillnad mellan den övergångsvisa garantipensionen till ålders-
pensionärer födda 1937 eller tidigare och framtida garanti-den
pensionen för pensionärer födda 1938 eller tjänste-är attsenare
pensioner reducerar garantipensionen för den förra gruppen men
inte för den Tjänstepensioner bör påhär därför behandlassenare.

arbetsinkomster och endast till 80sätt tassamma som upp pro-
cent.

Då garantipensionsnivåerna för denna prisbas-2,13ärgrupp
belopp för ogifta och för gifta1,9 kan fribeloppet till dessasättas
nivåer. Garantipensionen bortreducerad vid BTP-inkomst påär en
0,94 3,07-2,13 prisbasbelopp för gifta föroch 0,82 2,72-,9
gifta, brytpunkterna i alternativ därför vid nivåer.1 dessasätts

figurI nedan visas skillnaden41 i nettopension föroch BTP en
ogift pensionär inkomsterandra allmän pension i detutan än
nuvarande pensions-, skatte- och BTP-systemet jämfört med nya
regler enligt alternativ 65/451 procent. Då dessa personer, som
ålderspensionärer, aldrig omfattats det de nuvarande systemenav
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det inte vinst/förlust de reglerna,relevant talaår att nyaom av
jämförelsen hypotetisk.är

ogift 1938 ellerFig 41. Skillnad i för pensionär föddinkomst en
nuvarande och det reformerademellan detsenare

BTP-avräkning 65/45 °/opensionssystemetlägga
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figur visas alternativI 42 nedan motsvarande effekter enligt 60
respektive procentsavräkning.50

föddFig 42. Skillnad i disponibel inkomst för ogift pensionären
1938 eller mellan det reformeradenuvarande och detsenare

BTP-avräkning 60/50 %pensionssystemet.Krlmán
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Garantipensionen pensionärerför födda kon-eller1938 ärsenare
struerad så de med pensioner tillmotsvarande mellan 0,5 3att ca
medelpoäng erhåller ihögre nettopension ha fåttde skulleänen
dagens pensionssystem. både alternativ neutraliserasI ochl 2
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denna inkomstökning till viss del. Eftersom garantipensionenen
medvetet konstruerades för in-pensionärer i dessaatt gynna
komstlägen ifrågasättaskan det denna BTP-avräk-effektom av
ningen önskvärd. i vissEtt mån minska neutraliserings-är sätt att
effekten från låtaBTP-systemet pensionärer födda 1938är att
eller få fribelopp de äldre.senare samma som

figur visasI 43 effekten, under alternativ pensio-låtaattav
födda eller1938 fribelopp de äldre.närerna senare samma som

Fig 43. Skillnad i disponibel inkomst för ogift pensionär födden
1938 eller mellan det nuvarande reformeradeoch detsenare

pensionssystemet. BTP-avräkning 60/50 %, fribelopp 2,15
prisbasbeloppKr/mán -300

i Nietiápehéiøiii-m0
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4600 4600 4700 5600 6600 7500 8400 9300 102001110012000129001380014700
Medelpoäng Nuvarande månad/ Bruttopensionper



127SOU 1999:52

efterlevande-Utredningsförslag om

anpassningbehovetpension avav-

inkomstprövningsreglema

reglerNuvarande5.1

iefterlevandepensionpensioneringenallmännaFrån den utges
ochefterlevandepensionsärskildomställningspension,fonn av

övergångsregler.änkepension enligtbarnpension samt
undermaka/maketill efterlevandeOmställningspension utges
barn,efterlevande hareller, denfrån dödsfalletmånader omsex

efterlevande-Särskildår.fyller 12barnetfram till dess det yngsta
efterlevan-omställningspension denpension efterkan utges om

Omställningspensionsig nedsatt.försörjamöjligheterdes äratt
fyllttill deninteefterlevandepension kansärskildoch utges som

år..65
år eller,under 18efterlevande barntillBampension utges om

gymnasieskole-ellerpå grund-studierbedriverdärefterbarnet
år.fyllertill barnet 20nivå, dess

Änkepension regleräldreenligt defortfarandekan utges som
genomförande 1990.efterlevandepensionsreforrnensgällde före

haränkaredanikraftträdandelagändringensvidDen varsom
Det-reglerna.enligt äldreänkepension detilloförändrad rätt

förochtidigareellerfödd 1929för dengäller ärsomsamma
reglernaäldreenligt deänkepensionocksåkandenna ny-grupp

den 31och1930-1944årenföddakvinnorbeviljas. För ärsom
också nybe-kanavlidnedengift meddecember 1989 senarevar

be-deefterinträffardödsfalletviljas änkepension även när nya
el-födda 1945kvinnorikraftträdande. Förstämmelsernas ärsom

änkepensionen.förövergångsreglersärskildaler gällersenare
efterlevandepensionsärskildhel ut-Omställningspension och

prisbasbeloppet samtfolkpension med 90 procentgörs pen-avav
Pensionstill-prisbasbeloppet.sionstillskott med 61,5 procent av

Omställningspensionrned ATP.skottet avräknas 100 procent mot
20efterlevandepension från ATP procentsärskild utgöroch hel



128 Utredningsförslag eferlevandepension... SOU 1999:52om

den avlidnes egenpension det finns pensionsberättigatävenav om
barn. fallI dessa pensionsbelopputgör 40 denannat procent av
avlidnes egenpension.

Den uppbär omställningspension eller särskild efterle-som
vandepension har till enligtBTP regler övrigarätt samma som
pensionärer.

Änkepensionens grundnivå består folkpension med 90av pro-
prisbasbeloppet och pensionstillskott medcent 61,5 procentav av

prisbasbeloppet. Pensionstillskottet avräknas med 100 procent
ÄnkepensionATP. i form folkpension och pensionstill-mot av

skott inte till den fyllt 65 år. inkomstgrundadeDenutges som
ATP-pensionen 35 den avlidne makensmotsvarar procent av
ATP-pension det finns pensionsberättigat barn, iäven annatom
fall änkepensionen 40 makensmotsvarar ATP-pen-procent av

Änkepensionension. blir därmed O,21makens medelpoängpris-
basbeloppet eller 0,24makens medelpoängprisbasbeloppet.

Änkepensionärer har till BTP enligträtt regler öv-samma som
riga pensionärer.

Sedan den april1 1997 änkepension från folkpensione-är
ringen, inklusive pensionstillskottet, inkomstprövad. Inkomstbe-
räkningen därvid i huvudsak enligtgörs reglerna för BTP. Dock
bortses från inkomst från pensionsförsäkring tjänstepen-änannan
sionsförsäkring och från pensionssparkonton i punk-som avses

och1 3 anvisningarna till 31 § kommunalskattelagen.terna av
Sedan inkomsten beräknats på detta minskas änkepensionensätt
med 30 årsinkomsten.procent av

Om det föreligger till både BTP och änkepensionrätt reduce-
först BTP. Den del inkomster,änkans överstiger denras av som

inkomst vid vilken bostadstillägg inte längre verkar sedanutges,
reducerande på änkepensionen. ATP-delen reduceras inte.

5.2 Efterlevandepensionsutredningens
förslag

Efterlevandepensionsutredningen EP-utredningen har avlämnat
sitt betäkande SOU 1998:120 Efterlevandepension. En anpass-

till det reformerade ålderspensionssystemet.ning betänkandetI

Makes ÄnkepensionenATP-pension 0,6medelpoängprisbasbeloppet.utgör
blir därmed 40 0,6 0,24 eller 35procent 0,6 0,21.procentav av
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lämnar EP-utredningen förslag till beräkning änkepensionemaav
fr.o.m. år 2001.

Förslaget innebär änkepension i form folkpension ochatt av
pensionstillskott inte efterska den Efter31 december 2000.utges
denna tidpunkt ska det första basbeloppets inkomster kom-

tillägg till tilläggspension i form änkepen-ettpenseras genom av
procentsion med belopp prisbasbelop-90ett motsvararsom av

Härutöver ska änkegarantipension.pet. utges en
Änkegarantipensionen ska beräknas utifrån basnivå 2,04omen

prisbasbelopp. basnivåDenna ska avräknas med 100 procent av
den del inkomstrelaterad änkepension tilläggspension och 90av
procenttillägg ligger under prisbasbelopp.1,49 Försom
inkomstgrundad änkepension därutöver avräkningska görasen
med 30 procent.

Vid inkomstgrundad pension på prisbasbelopp3,32 ären ga-
rantipensionen helt bortreducerad. Eftersom inkomst-maximal
grundad pension 0,246,5 0,9 prisbasbelopp reduceras2,46är +
inte hela garantipensionen bort inom systemet.

EP-utredningen föreslår det s.k. procenttillägget och90 än-att
kegarantipensionen, avräkningen inkomstrelate-denutöver mot
rade änkepensionen, ska inkomstprövas enligt reglermotsvarande

gäller för inkomstprövning folkpension i fonnsom nu av av
änkepension. EP-utredningen lägger dock inte fram något förslag
till inkomstprövningsregler med hänsyn till det arbete som
bedrivs inom BTP-utredningen.

har änkepension enligtDen de också hareglerna skasom nya
till bostadstillägg. Utredningen föreslår föddarätt dock änkoratt

1945 eller och nybeviljas änkepension årefter 2000senare som
inte ska berättigade till sig änkegarantipension ellervara vare
BTP.

Enligt dagens regler har den har omställningspension ellersom
särskild efterlevandepension också till Efterlevandepen-BTP.rätt
sionsutredningen föreslår till föreliggainteBTP längre skarättatt
i dessa fall. Utredningen bl.a. efterlevande, ärattanser somen
berättigad till efterlevandepension, inte på sätt som ensamma
ålders- eller förtidspensionär betrakta förvärvsak-ickeär att som
tiv. flertaletI fall har den efterlevande vidförvärvsinkomsten
sidan pensionen. Bostadstillägg har därför för efterlevandeav

i praktiken tämligen liten betydelse ekonomiskt Avsett.vuxna en
de i december uppbar1997 omställningspension eller sär-som
skild efterlevandepension erhöll pensionsta-206 totalt 4 302av

BTP, dvs. cirka 5 flertalet fall medI BTPprocent. utgavsgare
reducerat belopp på grund reglerna inkomstprövning.av om
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förslagefterlevandepensionsutredningensVid utarbetandet av
utformningendelen och tilltill nivåer för inkomstgrundadeden

särskild efterlevan-omställningspension ochgrundskyddet tillav
tagit till förslag.utredningen hänsyn dettadepension har

änkepensionBTP-avräkning avseende5.3

pensionsinkomstoch annan

utform-änkepension likartadfor harföreslagna reglernaDe en
därförning för ålderspension.de reglerna Det är natur-nyasom

bostads-förinkomstprövningsreglemaligt anpassningenatt av
och änke-lika för ålderspensionärertillägg så långt möjligt görs

pensionärer.
skisse-avsnittavräkningsregler för i 4.3Om BTPsamma som

appliceras på deålderspensionssystemet skullerades för det nya
figuränkepension blir enligtföreslagna för resultatetreglerna

inkomstbe-i90-procenttillägget ingårAnkegarantipensionen och
harFribeloppetföre inkomstprövningen.räkningen med beloppet

bas-änkegarantipensionenstill prisbasbelopp dvs.här 2,04satts
avsnitt 4.3.2till alternativ senivå. Vi begränsar här analysen 2

i bå-blir likartadeBTP-avräkning. Resultatenmed 60/50 procent
änka medda altemativen. Exemplet 40 procent ma-avavser en

tilli exempeltidigarekens BoendekostnadenATP. sattär som
tillkr/mån kommunalskattesatsen 344 000 och procent.

förMarginaleffekt avseende pensionFig 1. en
BTP-pensionsinkomster.änkepensionär med enbart

60/50 %, brytpunkt1 prisbasbeloppavräkning
Procent

vmogr..
i30 Skillnad ilÅ i60 ilNuvarandej lL40 Reformeratl1- - -

20
i0
l-20

6.560 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5
75006700 71004600 4600 4600 4600 4600 4600 4900 5300 5600 6000 6400

Medelpoäng I Nuvarande bruttopension
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figurenAv framgår det förekommer två nivåer på totaladenatt
marginaleffekten. På det första pensionstill-segmentet avtrappas
skottet respektive garantipensionen med andra100 Detprocent.

börjar vid 2,57 medelpoäng i det nuvarandesegmentet systemet
och 2,46 medelpoäng i det reformerade. det nuvarandeI systemet
samverkar här kommunalskatten, avtrappningen särskildadetav
grundavdraget avtrappningen bostadstillägget i det härsamt av
redovisade alternativet enligt följande: 341,65 det40 96,1. I+
reformerade samverkar avtrappningen garantipensio-systemet av

kommunalskatten, upptrappningen vanligadet grundav-nen, av
draget avtrappningen bostadstillägget enligt följande: 30samt av

0,7340,75 0,760 89,853. Enda skillnaden uppkom-+ + som
ersättningen från makens iATP 35 stället för 40ärmer om pro-

brytpunkten mellan flyttas tillär 2,93cent att segmenten upp
prisbasbelopp i det nuvarande och prisbasbelopp2,81 i det refor-
merade systemet.

figur visas skillnadenI 2 i disponibel inkomst mellan syste-
men.

Fig Skillnad2. disponibeli inkomst för änkepensionären
andra övergångutan inkomster än pension vid dettill

reformerade pensionssystemet. BTP-avräkning 60/50 %,
Krlmán Brytpunkt1 prisbasbelopp100

Nettopensionj
lBTPå

l Total:-

0 0.5 1 21.5 2.5 3 3.5 4 4.5 6 6.55 5.5
4600 4600 4600 4600 4600 4600 4900 5300 5600 6000 6400 6700 7100 7500

Medelpoängl NuvarandeBruttopension månadper

Konstruktionen garantipensionen till vid lågaänkor medför,av
pensionsnivåer, lägre nettopension. Vid 2,5 ATP-poängen ca
minskar reduktionen garantipensionen från till100 30 procent,av
samtidigt börjar reduceras.BTP Progressiviteten i pensions-att

2 Observera den 30-procentiga garantipensionavtrappningen medför endastatt att
70 inkomstökning går till beskattning och BTP-reduktion. Dessaprocent av en
komponenter multipliceras därför med 0,7.
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ioch skattesystemen lägre det reformerade, därför minskarär
förlusten i nettopension pensionsnivån ökar. Inom BTP-sys-när

förhållandet det omvända vilket medför reduce-BTPärtemet att
snabbare i det refonnerade minskarSammantagetsystemet.ras

förlusten i disponibel inkomst i högre inkomstlägen.
tabell nedan visas förändringar tabellfonn.I 5.1 samma

Tabell 5.1. Skillnad i disponibel inkomst för änkepensionären
övergånginkomster pension vid refor-andra till detänutan

Kr/månadpensionssystemet.merade

Nuvarande Reformerat Differens
ATP- Brutto- Netto- Brutto- Netto- Netto

pension pension BTP pension pension pension Totalpoäng BTP BTP
0 4596 4596 3510 6188 4361 0 -2353510 -235
0,5 4596 4596 3510 6188 -2354361 3510 -235 0
1 4596 4596 3510 6188 4361 3510 -235 0 -235
1.5 4596 4596 3510 6188 4361 3510 0 -235-235
2 4596 4596 3510 6188 4361 0 -2353510 -235
2.5 4596 4596 3510 6209 4377 -13 -2323497 -219
3 4914 4719 3383 6464 -39 -1914567 3344 -152
3,5 5278 4878 3237 -1666719 4757 3192 -121 -45
4 5642 5038 3091 6974 -1434947 3039 -91 -52
4.5 6006 5198 2946 7228 5136 -60 -1-222886 -62
5 6370 5358 -992800 7483 5326 -672733 -32
5,5 6734 5518 2655 7738 5516 2580 -75 -77-2
6 7098 5677 2509 7993 5706 -82 -532427 29
6.5 7462 5837 -302363 8248 5896 -892274 59

börjarBTP reduceras vid i2,5 detDettapoängatt motsvararca
nuvarande i4 600 kr/mån bruttopension. BTP-reduk-systemet ca
tionen kraftigare i det reformerade 0,760 järn-42är systemet,
fört med dagens 40 lägre marginalskattenDen medförprocent.
dock den totala marginaleffekten blir något i det refor-lägreatt
merade innebärDet något minskadedensystemet. att netto-av
pensionen igen för de med högre pension.tas

tabell liknandeEn tabell finns i5.1 SOU sid1998:120 455.
Enligt denna tabell förlusten i nettopension inte lika iär stor som
tabell Skillnaden5.1. beror dels på efterlevandepensionsutred-att
ningen har räknat i 1998 års priser och låtit pensionernuvarande
bestämmas minskadedet basbeloppet reforrnerademedan deav
bestäms prisbasbeloppet. våra beräkningar,I 1999av som avser
års priser, de båda basbeloppen lika varför nuvarande brutto-är
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pension framstår skillnadenDen beror dock påstörre. störstasom
räknar med 34 kommunalskatt och efterlevande-att procent

pensionsutredningen med 31,66 procent.
Som framgår tabellen räcker det inte med enbart allmänav

pension för reducera bort bostadstillägget för änkepensionäratt en
med bostadskostnad på kr/mån. Maximal änkepension4 000en
reducerar bort BTP-belopp på kr/mån il 147 det nuvarandeett

och kr/mån i1 236 det reforrnerade. boende-Omsystemet
kostnaden lägre kr/mån4 000 kan bostadstillägget såledesär än
reduceras bort enbart allmänna pensionsinkomster. in-Dettaav
träffar i det nuvarande vid boendekostnad undersystemet en

kr/mån3.1 374 det reformeradeI motsvarande nivåärsystemet
kr/mån4. Marginaleffekten i1 473 det nuvarande blirsystemet om

detta inträffar 0,7l,653430 69,27. det reforrneradeI+ sy-
kommer i situationdenna garantipensionen reduceras istemet att

två först direkt reduktion,30 15steg, procent procent reste-en av
rande 70 0,1570 går10,5% vidare till ytterligareprocent re-
duktion. blirSammantaget reduktionen 30 10,5 40,5%. Den+
totala marginaleffekten blir 40,5 0,595340,75 55,6725. En-+
dast 300 efterlevandepensionärer hade i januari 1998 boen-ca en
dekostnad under kr/mån. Effekten1 500 för dessa analyseras där-
för inte närmare.

3Maximal änkepension O,246,5 0,936 dessa räknas400 89 544. Av inteär +
0,9 0,6l536 40055 i BTP-inkomsten.146 Inkomst kan reducera+ som

alltsåBTP 89 544 14655 34 398. Detta under brytpunkten basbeloppär 1,5är-
56 400 varför all reduktion kommer ske deti nedre intervallet. Reduktionenatt
blir 34 398O,4 13 759. Om maximalt alltsåBTP 13 kan hela759 BTPär
reduceras bort pensionen. Maximalt BTP 13759 boendekost-motsvararav en

inad 13 759/0,9 kr/år1200 16 488 eller kr/mån.l 374+
4 Maximal inkomstgrundad pension 0,246,5 O,936400 89 544. Dennaär +
medför direkt reduktion garantipensionen. Garantipensionen blir efteren av
reduktion: 2,04 1,49 0,30,246,5 0,9 1,4936400 0,25936 400+- - -
9 428. Total blir alltsåmaxpension 89 544 dessa räknas9 428 98 972. Av+
2,0436 400 med74 256 i BTP-inkomsten. Inkomst kan reducera BTP ärsom
alltså 98 972 74 256 24 716. under brytpunktenDetta basbelopp 36 400lär-
varför all reduktion kommer ske deti nedre intervallet. Reduktionen bliratt
24 716O,6 14 830. Om maximalt BTP kan alltså hela14 830 reducerasär BTP:
bort pensionen. Maximalt påBTP 14 830 påboendekostnad 14motsvararav en
830/0,9 1 200 kr/år eller kr/mån.17 678 1 473+



Utredningsñrslag efterlevandepension... SOU 1999:52134 om

BTP-avräkning avseende arbetsinkomst5.4

inte bostadstilläggetpensionsinkomsten reducerar bort helaNär
pensionärens inkomster,fortsätter avräkningen andramot t.ex.

vitjänstepension, eller kapitalinkomst. avsnitt hararbets- 4.5I
effekterna vid olika alternativ for avräkninganalyserat BTPav

pension. till ålders-inkomster Analysenandra BTPänmot avser
skilda pensionpensionärer, behovet avräkningsregler förmen av

änkepensionä-giltighet förrespektive andra inkomster har även
för änke-utrymmesskäl begränsas analysen effekterAvrer. av

pensionärer till alternativ.ett
avseendevisas de totala marginaleffektemafigur nedanI 3 ar-

respek-betsinkomst för änkepensionär med nuvarande regleren
inräknat 80tive regler med 60/50 BTP-avräkning ochprocentnya

tidigarearbetsinkomsten jämför avsnitt 4.5.4. Somprocent av
inte bortvisats vid hyra på kr/månså reduceras 4 000BTP en

till denpensionsinkomster. nåför den endast har För attsom upp
i exempletinkomstnivå vid vilken helt reduceras harBTP bort

avlidna dvs. 6,5änkepensionär make hade full ATP,valts en vars
påarbetsinkomstänkepensionär krävsmedelpoäng. dennaFör en

återståendekr/mån för reducera bort 80400 BTP5 procentatt av
arbetsinkomsten beaktas.

förMarginaleffekt avseende arbetsinkomstFig 3. en
medelpoängänkepensionär 6,5

Procent
90 -
80 -
70
60 -
50
40 - Nuvarande
30 - Reformerat- - - - - -20
10
0

54170 542 1083 1625 2167 2708 3250 3792 4333 4875
krlmånArbetsinkomst

figuren fö-framgår det i det nuvarande pensionssystemetAv att
rekommer i reformerade fem olika nivåer på denoch dettre, to-

tre/femtala marginaleffekten. tabell nedan redovisas deI 5.2 seg-
menten.
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marginaleffekt vid olika inkomsterTabell Total5.2.

Marginaleffekttkr/årInkomst
ReformeratReformerat NuvarandeNuvarandeSegment

%73,50-6 74 %0-l
%74 % 826-122 -

85,4 %74 %12-14-203
%77,414-64 79 %20-644

37,4 %%64-65 3464-655

påberor i det nuvarandeMarginaleffektenSegment 1. systemet
enligtbostadstilläggetavtrappningenochkommunalskatten av

grundavdragetsärskildaPå grund detföljande 34 40 74.+ av
arbetsinkomsten.grundavdragsnivån vid ökningpåverkas aven

och dengrundavdragetdäremot ökarreformeradedetl systemet
blir O,7534 0,860marginaleffekten 73,5.totala +

deti nuvarande IdetSegment 2: Inget systemet.nytt segment re-
totalaplatå nåtts och dengrundavdragetsformerade harsystemet

0,860marginaleffekten blir 82.34 +
deti det nuvarande ISegment 3. Inget segment systemet.nytt re-
margi-avtrappningenpåbörjas grundavdragetformerade här av

0,860naleffekten blir då: 341,1 85,4.+
högrehar här nått dendet nuvarandeSegment I4: systemet man

blir: 34bostadstillägget och marginaleffektenavtrappningen +av
lägrenått denhar härdet refonnerade45 79. I systemet man
blir:bostadstillägget och marginaleffektenavtrappningen av

341,1 O,850 77,4.+
återståendebostadstillägget reducerats bort,harSegment Här5.
kommunal-nuvarande lika medmarginaleffekt blir i det systemet

grundavdragetreformerade fortfarandeskatten. detl avtrappas
bortreduce-Dåmarginaleffekten blir. 341,1 37,4. BTPoch är

betalasänkepensionen påbörjas, dockska reduktionenrat av
BTP-reduktionvarför glapp mellanunder kr/årBTP 300 ettut

änkepensionsreduktion uppstår.och
inom bådakommunalskattesats hade,valEtt syste-annat av

påpåverkat marginaleffekten alla segment.men,
Övergångens figurvisas ipå den disponibla inkomsteneffekt
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Fig Skillnad4. i inkomst för änkepensionär viden
övergång reformeradetill det pensionssystemet

medeIpoäng6,5Kr/mán
150 -w åøilettoinkomst i
100 - BTP

Total50 i

O

.50 -
-100 -
-150

-200 -
542 1083 1625 2167 2708 3250 3792 4333 4875 5417

kr/mánArbetsinkomst,

Man kan figur börjar4 där figur 2 slutar, med fullsäga ATPatt
och ingen inkomst. initiala vinstenDen i nettoinkomst ochannan
förlusten i BTP ärvs från de pensionseffektema.rena

tabellI nedan redovisas5.3 förändringar i tabellform.samma

Tabell 5.3. Skillnad i disponibel inkomst för änkepensio-en
när, makes ATP motsvarade 6,5 ATP-poäng, vid över-vars
gång till reformeradedet pensionssystemet. Kr/månad

Nuvarande Reformerat Differens
Arbets Pen- Netto Pen- Netto Netto
ink sion ink BTP sion ink BTP ink BTP Total
0 7462 5837 2363 8248 5896 2274 59 -89 -30
417 7462 6112 2197 8248 6206 2074 94 -123 -29
833 7462 6387 2030 8248 6490 1874 103 -156 -53
1250 7462 6662 1863 8248 6755 1677 93 -186 -93
1667 7462 6937 1697 8248 7016 1510 79 -187 -108
2083 7462 7212 1510 8248 7277 1344 65 -166 -101
2500 7462 7487 1323 8248 7538 1177 51 -146 -95
2917 7462 7762 1135 8248 7799 1010 37 -125 -88
3333 7462 8037 948 8248 8060 844 23 -104 -81
3750 7462 8312 760 8248 8320 677 8 -83 -75
4167 7462 8587 573 8248 8581 510 -6 -63 -69
4583 7462 8862 385 8248 8842 344 -20 -41 -61
5000 7462 9137 198 8248 9103 177 -34 -21 -55
5417 7462 9412 0 8248 9364 0 -48 0 -48
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På figur börjar figur börjardär slutar så tabell4 2sättsamma som
där tabell slutar.5.3 l

BTP-reduktionen vid arbetsinkomster kr/år,under 14 000är, ca
kraftigare i det reforrnerade 0,860 jämfört med48systemet,

respek-dagens Efter brytpunkten, prisbasbelopp40 1,5procent.
tive minskar reformeradeprisbasbelopp, så avtrappningen i det1
0,850 procent medan den ökar i det nuvarande 4540 pro-

antagits avlidne dvs.cent. har den maken hade full ATP,Här att
motsvarade medelpoäng; då vid6,5 BTP bortreduceratär en ar-
betsinkomst knappt kr/mån. pension5 400 Om makensom var
lägre krävs högre arbetsinkomst för bostads-reducera bortatten
tillägget. Vid pensionsnivå motsvarande krävs4 medelpoängen

kr/mån och vid i arbetsinkomst7 000 2 8 000 kr/månpoängca ca
för bostadstillägget.helt reducera bortatt

ochReducering änkegarantipension5.5 av

90-procenttillägget

bostadstilläggetNär bortreducerat börjar, i dagensär än-system,
kepensionen i form folkpension redu-och pensionstillskott attav

Avräkningen återstående inkomst.30görs mot procentceras. av
Marginaleffekten denna avräkning komplicerad.något Enärav
ökning arbetsinkomsten medför reduktionprocentig30av en av
änkepensionen, detta innebär i sig marginaleffekt på 30 pro-en

Eftersom pensionären berättigad grundavdragtill särskiltärcent.
innebär pensionsminskningen grundavdraget ökar,att man
backar i avtrappningsfasen. det refonnerade bestårI systemet
marginaleffekten den direkta effekten påoch marginalskattenav
nettoökningen, grundavdraget ökar inte. förkompenseraFör att
avskaffandet särskildadet grundavdraget dennabehöverav av-

procents.trappningstakt minskas till 20
figur nedan visasI 5 de totala marginaleffektema avseende ar-

betsinkomst för änkepensionär i det respektive detnuvarandeen
redovisade beräkningsaltemativet för reforrnerat systemettovan
med avräkning på tidigare20 änkepensionen. Somsamt procent

visats så reduceras vid hyra på kr/mån inte bortBTP 4 000en
för den pensionsinkomster.endast har nå till denFör attsom upp
inkomstnivå vid vilken änkepensionen reduceras i exemplethar

5Fullständig neutralitet uppnås vid avtrappningstakt 19,5 Enprocent.en
sänkning till således20 medför den dettatotala marginaleffekten iprocent att
intervall ökar något.
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avlidnavalts änkepensionär dvs. 6,5make hade full ATP,en vars
medelpoäng. börjar vid arbetsinkomstanalysen den nivå påHär
vid vilken bostadstillägget reducerats reduktionenbort och av
änkepensionen inte påbörjats.ännu

MarginaleffektFig för5. avseende arbetsinkomst en
änkepensionär medelpoäng6,5

Procent
70 -
eo ;
50 :

40

30 Nuvarandei
20 -Reformerati- - - - -
105

0. a a aa a
5417 8125 10833 13542 15250 18958 21667 29792 3250024375 27033

krlmånArbetsinkomst

finns i pensionssystemetDet det nuvarande fem, i analy-och det
serade alternativet för reforrnerat olika nivåerBTP-system,ett sex
på den totala marginaleffekten vid valda nivåer på pension och
arbetsinkomst. tabell nedan redovisasI 5.4 de fem/sex segmenten.

Tabell 5.4 marginaleffektTotal vid olika inkomster

Arbetsinkomst tkr/år Marginaleffekt
Segment ReformeratNuvarande Nuvarande Refomierat

1 64-65 64-65 34 % 37,4 %
2 65-174 65-113 47,17 % 47,716 %
3 174-217 113-141 34 % 44,56 %
4 217- 141-309 54 % 61,36%
5 -357 309-329 54 % 65,56 %
6 357- 329- 59 % 59 %

Segment 1: har bostadstillägget precisHär reducerats bort, åter-
stående marginaleffekt blir i det nuvarande lika medsystemet
kommunalskatten. reformeradedet fortfarandeI avtrappas grun-
davdraget marginaleffektenoch blir. 341,l Då37,4. BTP är
bortreducerat ska reduktionen änkepensionen påbörjas, dockav
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mellan BTP-varför glappkr/årbetalas under 300BTP ut ett
änkepensionsreduktion uppstår. Dettareduktion och segment, som

i figurtabell inte 5enligt 5.2,5motsvarar segment ovan.syns
påbörjats. IänkepensionenavtrappningenSegment har2. Här av

komplicerad.någotblir marginaleffektendet nuvarande systemet
reduktion30-procentigmedförökning arbetsinkomstenEn enav

påmarginaleffekt 30innebär i sigänkepensionen, detta enav
grundavdragtill särskiltberättigadpensionärenDå ärprocent.

bac-ökar,pensionsminskningen grundavdragetinnebär att man
inkomstökningenursprungligadenkar" i avtrappningsfasen. Av

änkepensionsreduktion, dessa 30igår bort30 procentprocent
till be-kvargrundavdragsökning på 300,65 19,5medför en

margina-totalaDenskattning blir 19,5 50,5100 30 procent.--
reformeradedetO,50534blir alltså 47,17. Ileffekten 30 +

16-procentig° effektdirektmarginaleffektenbestårsystemet av en
änkepen-återstårmarginalskatten på de 84och närprocent som

0,8434l,1 47,416.sionen reducerats, dvs. 16 +
ochfolkpensionennuvarandedetSegment 3: I ärsystemet pen-

Återstående består ATP.pensionsionstillskottet bortreducerat. av
in-fortsättningen,isärskilda grundavdraget kommerDet oavsett

lägrevanliga grundavdraget. Judetkomstnivå högre änatt vara
detavlidne maken hade destoATP-pension den ärstörre grun-

blir lika skattesatsen, 34Marginaleffekten meddavdraget. pro-
grundav-avtrappningenreformeradedetI ärsystemetcent. av

blir: 44,56.Marginaleffekten 16 0,84 34draget klar. +
marginalef-inkomstskatt,för statlignåsSegment Här4. gränsen

reforme-det54.blir i nuvamde 34 +20 1fekten det systemet
nåsAnledningen till denna61,36.rade: 54 gräns16 0,84 att+

grundav-särskildatidigare reformerade deti det ärsystemet att
nuvarandeibeskattningsbara inkomsten dethållerdraget dennere

i detgarantipensionen långsammarereducerassystemet, samt att
reformerade.

deti det nuvarande 1Segment 5: Inget systemet.segmentnytt re-
inkomstskattför statligformerade högsta skattesatsenhar den

nåtts marginaleffekten blir 16 59 65,56.0,84+
nuvarandei dethögsta skattesatsenSegment nås den6: Här även

refonneradeblir detmarginaleffekten 59.34 25 Isystemet, +
bort,och 90-procenttillägget reduceratshar här garantipension

i nuvarandemarginaleffekten blir densamma det systemet.som

° från endastutgåreftersom analysen härAvräkningstakten 20 attär procent men
ingår reducerasreduceringsinkomsten80 arbetsinkomsten iprocent av

arbetsinkomsten.änkepensionen med 0,820l6 procent mot
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Ett val kommunalskattesats hade, inom bådaannat syste-av
påverkat marginaleffekten på alla segment.men,

Overgångens effekt på pensioner och skatt visas i figur 6
nedan.

Fig 6. Skillnad i inkomst för änkepensionär viden
övergång till det reformerade pensionssystemet

medelpoäng6,5Kr/mån
3000 g

2000 w-

To

40001 läuskan iiPension ii
-2000 Total, li

1-3000
5417 8125 10333 13542 16250 18958 21667 24375 27083 29792 32500

Arbetsinkomst, kr/mán

Vid maximal änkepension och arbetsinkomst överen ca
11 kr/mån500 uppstår minskning i den disponibla inkomsten.en
Minskningen beror på det nuvarande särskilda grundavdraget och
ökar med arbetsinkomsten. Om pensionsnivån lägre krävsär

arbetsinkomster förstörre denna förlust ska uppkomma.att typ av
Vid änkepension motsvarande 4 ATP-poäng krävs 75017en ca
kr/mån i arbetsinkomst för nå gränsvärdet. Vid 2att poäng
krävs 31 kr/mån.000 Vid dessa lägre pensionsnivåer uppkommer
dessutom ökade disponibla inkomster arbetsinkomstenom
understiger gränsvärdet. Vid pension motsvarande 2 ATP-en

och arbetsinkomstpoäng på drygt 19 000 kr/mån vinstenkan ien
disponibel inkomst uppgå till 950 kr/mån. vinsterDessa beror på

den totala pensionen, i detatt nuvarande understigersystemet,
1,515 prisbasbelopp, det särskilda grundavdraget då likaär stort

pensionen. När pensionen reduceras minskas det särskildasom
grundavdraget med belopp. Den 20-procentiga avräk-samma
ningen blir i detta läge för flack. figurI 7 nedan visas effekten vid

pension motsvarande 2 ATP-poäng. Observera skalan, påen att
bägge axlar, avviker från skalan i figur



efterlevande 141UtredningsförslagSOU 1999:52 pension...om

vidförSkillnad änkepensionärFig 7. i inkomst en
övergång reformerade pensionssystemettill det

2medelpoangäâánâa Pension
ljskakti2500 JIPLL1

12000

1500

1000 -
500

l-500
37533 4033313033 21333 24533 27333 31033 343333333 11533 14333

kr/månArbetsinkomst,

vid övergången i det reformeradeproblemEtt ärär systemetatt
garanti-det betydligt pension ska reduceras bådebort,mer som

pension 90-procentstillägg. Reduktionen behöver dessutomoch
minskninglångsammare för kompensera för dengöras att av

tillbackandetmarginalskatten i dagens uppstår vidsystemsom
margi-ökat särskilt grundavdrag. Sammantaget medför detta att

naleffektema blir vid inkomster.högre höga
särskiltänkepensionärer i harproblem dagEtt ärannat att

folkpension pensionstillskott reduce-grundavdrag ochäven om
pensioner detbort. Då nämnda reducerats bort reducerasrats ovan

särskilda överstigergrundavdraget endast ATP 1,515av som
prisbasbelopp. Arbetsinkomst särskilda grund-reducerar inte det
avdraget vilket till följer medleder det höga grundavdragetatt

i inkomstnivåema. särskilda grundav-Om bortfallet detupp av
draget skulle kompenseras kunde detta ske 90-pro-attgenom
centstilllägget inte inkomstprövas. figur visas effektennedanI 8

detta.av
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Fig 8. Skillnad i inkomst för änkepensionär viden
övergång till det reformerade pensionssystemet om

90%-tiIIägget inkomstprövas medelpoäng6,5
Krlmån
4000 jskatti3500

P .ension3000
Total2500

i2000
1500

i1000
500

O Jm
-500

-1000
-1500 4

5417 8125 10833 13542 16250 18958 21667 29792 3250024375 27083

kr/månArbetsinkomst,

Inkomstprövningen konstruerad, problemetår rätt ärsom synes
kompensationen inteför borttagandet särskilt grundavdragatt av

fullt i högre inkomstlägen. Samtidigt kan ifrågasättasutges om
,inkomstprövat stöd ska omfatta såhar högaett personer som

inkomster de betalar statlig inkomstskatt.att
Kostnaden för individen förlora till särskilt grund-rättenattav

avdrag blir Maxi-makens lägreATP 6,5större är än poäng.om
mal förlust uppnås ATP prisbasbelopp,1,515är motsvararom
6,3125 blir,Förlusten förutsatt inkomstpoäng7. göraatt attannan
avdrag existerar, 1,5l536 700O,59/400-8 122 284mot
kr/mån. Skatteskillnaden i figur så det beror på8 är större än men

pensionen, såledesoch den beskattningsbara inkomsten,att även
högre avdragsskillnaden. Om pensionen lägreär även änutan är

6,3125 så minskar sga-förlusten återigen, beroende pådettapoäng
särskilt grundavdrag inte kan pension.total Föratt större änvara

pensionärer med låg pension och hög arbetsinkomst skulle en
lösning inte inkomstpröva 90-procentstillägget medföra ökadeatt
disponibla inkomster. figur illustrerasI 9 fenomenet. Om man
blandar in tjänstepensioner i blir effekterna ännuresonemanget

komplexa.mera

7 frånATP änkepension beräknas här 0,24medelpoängprisbasbelppet.som
0,246,31251,515.
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vidänkepensionärförinkomstSkillnad iFig 9. en
pensionssystemetövergång reformeradetill det om

medelpoäng2inkomstprövas90%-tiIIägget

Total1/månK 13600 SkattPension-
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6 Förändringar förtidspension ochav

sjukbidrag

i åldern årEn l664 kan få förtidspension ellerhansperson om
hennes arbetsförmåga på grund sjukdom nedsätt-ellerav annan
ning den fysiska psykiskaeller prestationsfönnågan nedsattärav
med minst fjärdedel och nedsättningen arbetsförrnågan kanen av

varaktig. nedsättningenKan arbetsfönnågan inteanses av anses
varaktig kan den bli bestående för tid haravsevärdantasmen per-

till tidsbegränsat Förtidspension/sjuk-sjukbidrag.rätt ettsonen
bidrag kan i nivåerna fjärdedel, fjärdedelar ochhalv,utges treen
hel.

Förtidspension sjukbidragoch består folkpension och ATPav
pensionstillskott för den låg ATP.saknar eller harsamt som

Folkpensionen prisbasbeloppet för90är procent av en ensam
förtidspensionär gift Pensionstill-och för försäkrad.72,5 procent
skottet uppgår till prisbasbeloppet111,5 55,5procent procentav
för den uppbär ålderspension.som

nuvarande reglerna för till förtidspensionDe den harBTP som
eller sjukbidrag lika ålderspensio-med de regler förgällerär som

skillnad uppbärmed den följer dennärer, attmen som somav
förtidspension fri-har högre pensionstillskott. innebärDetett att
beloppet vid inkomstprövningen förtidspensionärerBTP för ärav
lika med folkpension det pensionstillskottet.och högre

Förtidspensionsutredningen S 1997:03 har haft i uppdrag att
utforma förslag vidtill för ekonomisk ersättningett nytt system
långvarigt sinanedsatt arbetsförmåga. Utredningen redovisathar
förslag i huvudsak i olikatvå betänkanden. första betänkan-detI
det SOU 1997:166 Ohälsoförsäkringen. aktivitet,Trygghet och
föreslår utredningen förtidspensionde nuvarande förmånemaatt
och sjukbidrag ersättningsformer. Utredningenersätts av nya
skiljer därvid på långtidssjukpenning vid intelångvarigt var-men
aktigt nedsatt varaktigarbetsoförmåga och förtidspension vid
nedsatt arbetsförmåga Långtidssjukpenning beviljasska kunna
efter års sjukskrivning.ett
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ohälsoförsäk-sitt slutbetänkande SOU 1998:106 UngaI z
tillförslag hurförtidspensionsutredningen lagt framharringen

iohälsoförsäkringens kan utformas så deregler större ut-att
förtidspension sjukbidragregler för ochsträckning nuvarandeän

svårt funktions-kan till positiv utveckling förmedverka ungaen
hindrade personer.

funktionshinder,föreslår ungdomar,Utredningen haratt som
habiliteringspenning. skaska ersättningsform kalladfå Denen ny

arbets-efter beviljas har långvarigt nedsattansökan personer som
varaktiga funktions-förmåga medicinska skäl ochstorasamtav

Habi-svårigheter livsföringen.hinder betydande iförorsakarsom
halvårsskiftetbeviljas tidigast vidliteringspenning ska kunna

årsår 29under år fyller 19 och längstdet t.o.m.personen som
funk-inte lika svårtålder. långvarigt sjuka fulltDe är mensom
i dettionshindrade få långtidssjukpenning enligt förslagetavses

första ekonomiska ersättningen densammabetänkandet. Den är
vid nämligenhabiliteringspenning för långtidssjukpenning,som

åldersberoendeersättning för inkomstbortfall80 ochprocent en
utredningengarantinivå på basbelopp. Samtidigt föreslår2,0-2,5

ingen bli förtidspensionerad före års ålder.ska kunna 30att
långtids-utredningens skaEnligt förslag i första betänkande

bostadsstödsjukskrivna inte berättigade till särskiltBTP. Ettvara
skälig lev-till tilllångtidssjukskrivna i form utfyllnadav upp

uppfattningnadsnivå enligt förtidspensionsutredningensbör utre-
das särskilt.

habiliteringser-fördet gäller bostadsstöd medNär personer
bostads-särskiltsättning förtidspensionsutredningen att ettanser

personer utfyllnadhabiliteringspenningstöd för med i form av
till skälig levnadsnivå bör utredas. Lösningen bör motsvaraupp

den tidigare långtidssjuk-har föreslagits för medsom personer
penning.

Regeringen i proposition reforrneradhar 1997/98:111 om
förtidspension, förtidspensionsutredningens förstautifrånm.m.
betänkande framtidaredovisat förslag till riktlinjer för den ut-
fominingen förtidspensionema. Riksdagen de fö-har godkäntav
reslagna riktlinjerna, innebär i dag skabl.a. det liksomattsom
finnas särskild form ersättning för dem drabbats av enen av som
medicinskt medorsakad varaktig nedsättning arbetsförmåganav
minst fjärdedel. Utformningen beräkningsreglerna fören er-av
sättning ska bygga på principen ersättning inkomstbortfall.förom

inkomstrelateradeDen ersättningen, enligt propositionen börsom
ligga ungefärligen på nivån uppskattade65 detprocent av
inkomstbortfallet, ska kompletteras åldersberoendemed ga-en
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rantinivå. Ersättningen ska i sin helhet skattepliktig. I pro-vara
positionen inga belopp för garantinivån och inte heller huranges
avräkningen inkomstrelateradeden delen ska utformas.mot

propositionen behandlas tillI också frågan bostadsstödetom
förtidspensionårer. Därvid framhåller regeringen bostadsstödetatt

liggabör utanför förtidspcnsionen eftersom boendekostnadema
varierar kraftigt inte mellan enskilda ocksåbara hushåll, utan re-
gionalt. Förtidspensionärema bör möjlighet in-attgaranteras en
neha bra möjlig-bostad boendekostnaden minskarutan atten
heterna också i övrigt tillfredsställande Därförha standard.att en
bör förtidspensionärer berättigade till inkomst- och be-ettvara
hovsprövat bostadsstöd, i princip utformningmed motsvarande

det finns i nuvarande i form bostadstillägg tillsystemsom som av
pensionärer utformningenBTP. Den detta bostads-närmare av
stöd måste dock under den fortsatta beredningen.övervägas

propositionenI konstateras det återstår avgörande övervä-att
ganden innan regeringen kan lämna förslag reforrneratettom
förtidspensionssystem i alla delar. fortsatte beredningsarbetetDet
kommer inriktas på den regleringen förtidspensionnännareatt av
och ersättning för dem har långvarig inte varaktigsom en men
nedsättning arbetsförmågan. beredningsarbeteDetta kommerav
också beröra sjukpenning. regeringens uppfattningDet äratt att
det reforrnerade för ersättning vid långvarigt nedsattsystemet ar-
betsförmåga ska träda i kraft den januaril 2001.
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Särskilt bostadstillägg7 till

pensionärer

Bakgrund1

Det särskilda kommunala bostadstillägget infördes majden 1
1991. regeringensI proposition l990/91:119 särskilt kommu-om
nalt bostadstillägg till folkpension konstaterades den ekono-att
miska situationen för många de ställda pensionärernasämstav
försämrats i samband med skattereforrnen bl.a. med hänsyn till
ökade boendekostnader. totala hyreshöjningarnaDe torde i de
flesta fall ha överstigit ökningen pensio-KBT och för mångaav

inneburit standardsänkning så intenärer dessa uppnåratten en
skälig levnadsnivä. har därför blivitDe socialbidragsberoende
och bidragsberättigade enligt tillämplig socialbidragsnorm. Ett
rimligt krav borde dock pensionärer ha pensions-skaattvara
förmåner räcker till leva pä skälig levnadsnivä. Enattsom pen-
sionär i Sverige intebör i undantagsfall få bli beroendeänannat

socialbidrag.av
denna bakgrund ansåg regeringenMot motiveratdet att pen-

sionärer i sådan ekonomisk situation inte når tilldeatten upp so-
cialbidragsnonnen i kommunen erhåller till pensiontillägg sinett

kompletterar pensionsinkomsten till socialbidragsnivån.som upp
Socialförsäkringsutskottet ställde sig i väsentligtallt bakom

regeringens bedömningar sitt betänkande 1990/91:SfU 19, även
föreslog vissa förtydliganden och ändringar ismärreom man re-

geringens förslag.
propositionenI aviserades särskild utredning föratt översynen

KBT-systemet skulle tillsättas inom utredningkort. Dennaav
borde frågan avlösning eller förlängningöverväga om en aven
giltigheten lagen för SKBT. dettaAv skäl begränsades lagenav
till gälla utgången år 1991. Lagen förlängdes sedan medatt ettav
år i års utgång.1994 samband med införandetItaget t.o.m. av
BTP från år 1995 prop. 1993/942173 blev det särskilda bostads-
tillägget pennanent.
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ikonstateradestillförändrades BTPsamband med KBTI att
särskilt bo-finns behovdetproposition 1993/94:l73 ettatt av

ochlåg inkomstpensionärer medförhindrarstadstillägg attsom
detsocialbidragsnormen. Förunderbostadskostnad hamnarhög

enhetliga skaföreslogsbostadstilläggetsärskilda att an-normer
varvidsocialbidrag,föri stället för kommunensvändas mannorm

socialbidrag kanför beräkningSocialstyrelsensatt avnormangav
bostadskostnadskäligmedvägledning. Vadtjäna menassomsom

iregeringenpreciseraslevnadsnivå skulleskäligrespektive enav
riketför helaenhetligautgår frånsärskild förordning normersom

socialbidrag och högstaförför respektive kommunsi stället norm
bostadskostnad.

levnadsnivåskälighar dock begreppetden juli 1995Från 1
ogiftvarvid för1994/95:25, 38,reglerats i lag prop. pen-ens

in-pensionärensbetalasbostadstillägg kansionär särskilt ut om
under-betaldskälig bostadskostnadkomster efter det äratt en --

nivå för makarMotsvarandebasbeloppet.stiger är122 procent av
skäligförbeloppenvardera maken. 1999för För101 ärprocent

för gift.ogift kr/månkr/mån för och 3 064levnadsnivå 3 701
innebördensärskild medfinns regelSBTP-systemetInom en

alltidinkomsterna för SBTP,beräkningpension, vidallmänatt av
för dengånger basbeloppetlägst 1,515 ärska utgöra somanses

gift.för den Bestäm-basbeloppetgångerogift och 1,34 ärsom
på allmänberäkningen storlekenförbetydelsemelsen har pen-av

pensionstillskott ochfolkpension, ATP.sion i fonn av
gjortpensionärbestämmelsen denInnebörden är att somenav

reduce-anledning fårålderspension och denförtida uttag enavav
bostadsstöd. Manerhålla höjtfolkpension, inte därför skarad ett

inkomstberäk-folkpension vidoavkortadalltså medräknar en
i verklighetenfolkpensionreduceradeningen i stället för den som

tilläggspensionengällerBestämmelsenbetalas ärnärävenut. re-
avgiftsbetalning ochförsummadpå grundducerad pen-av

ATP-belopp.fiktivtdärför har reducerats medsionstillskottet ett
återfinns i proposition 1990/9l:l 19till regelnBakgrunden om

föredra-till folkpension, därbostadstilläggsärskilt kommunalt
särskiltregel skulleframhåller dennastatsrådgande att utan

kommabostadstillägg bostadskostnadenkommunalt attutöver
folkpensionen.reduceringar Ilagenligafelaktigt kompensera av

därvid följ ande:specialmotiveringen sägs
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vissabehövlig tillBestämmelsen har med hänsyn attansetts
pensionsberättigade reducerad pension å grundhar av ex.

ålderskvaliñka-avgiftsbetalningförtida försummaduttag, er
änkepensioneringen.tionsreglema inom

inteockså tillämplig i fall pensionär harBestämmelsen deär en
ifolkpensiontill oavkortad grund bestämmelserna 5rätt av

pensionärer varit bo-kap. fall inte har§ AFL. Dessal avser som
tillgodoräknats för år.i Sverige i år eller 3040 ATP-poängsatta

i fall medPensionären erhåller dessa folkpension utgesen som
förför varje år eller hon varit bosatt i Sverige eller l/30l/40 han

varje tillgodoräknats.ATP-år harsom
gäller för såväl utländ-bestämmelse, svenskaDenna som som

medborgare, tillkom den januari resultatska 1 1993 ett avsom
anpassningen lagstiftning till EG-förordningensvensk nrav
1408/71.

faktiskt pensionen tillGenom den utbetalda räknasatt enupp
viss miniminivå samtidigt in-innebär det beräkningenatt av

inte alltid faktiska förmå-komstema avspeglar den ekonomiska
Framför i fall där det skillnad fak-allt de mellan denär storgan.

tiska pensionen miniminivån kan pensionä-och detta medföra att
blir beroende socialbidrag för sin försörjning.ren av

sistnämnda förhållandet särskiltDet tydligt i de fallär pen-en
sionär inte får folkpensionoavkortad på grund kort bosätt-av
ningstid och folkpensionen endast utgår mindre kvotdelmed en
exempelvis 3/40 eller 1/30.

7.2 Vilka får särskilt bostadstillägg -
effekter nuvarande reglerav

Skillnaden mellan och SBTP särskilda bostads-BTP detär att
tillägget täcker bostadskostnaden100 mellan 0004procent av
och inräknas5 200 kr. Dessutom de delar bostadskostnadenav

till 4 000 kr inte täcks hy-BTP, dvs. 100 procentupp som av av
på kr och mellanskillnaden i ersättningsnivån100 90resgränsen

och hela bostadskostnaden bostadskost-10procent procent av
naden mellan 100 kr och kr. Inkomstprövningen för SBTP4 000
innebär inkomstökningar marginaleffekt på100att procentger
SBTP.

Som framgår kapitel Nuvarande bostadsstöd har antaletlav
finnspensionärer med SBTP varierat under åren. i huvudsakDet

fyra omständigheter påverkar nämligenantalet SBTP-tagare,som
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skäliga levnadsnivån bostadskost-storleken på den respekive
inom den och vil-naden BTP-systemet, hyresgränsenövresamt,

ken kompensationsgrad uppgår till.BTPsom
januari fanns SBTP-tagare, vilketI 1998 39 000 utgörca

sjönkAntaletknappt BTP-tagarna. SBTP-tagare8 procent av
januari uppgick då tillkraftigt i 1999 och 00024 personer.ca

förändring främst ersättningsgraden förOrsaken till denna är att
höjdes från till och alltså utbetaltBTP 85 90procent procent att
ökade.BTP

för-kvinnor. Fördelat efterAv SBTP-tagama 90är procentca
till ålders-månsslag återfinns SBTP-tagama 90 blandprocentca

efterlevandepensionäremapensionärerna. Cirka bland2 procent
förtidspensionärema. haroch bland SBTP-gruppen8 procentca

något andel bland åldergruppen gäller helahögre äldsta vadänen
BTP-gruppen.

Pensionärema fördelas efter ålder på följ ande sätt:

Ålder Procentuell andel
hela därav SBTPBTP-gruppen

-65 % 12 %21
66-75 20 % 23 %
76-85 33 % 37 %
86-95 24 % 27 %
96- 2 % %2

bilaga redovisar vi vissa uppgifterI 2 för de BTP-tagare som
också uppbär SBTP.

Maximalt bostadstillägg kr/år.1998 3 315 kr/mån 39 780är
genomsnittligaDen BTP-förrnånen uppgår till kr/mån. Om1 570

tillenbart SBTP-gruppen den genomsnittliga fönnå-ärman ser
totalt kr/mån fördelad2 780 så tilluppgår 2 370BTPattnen

kr/mån, tillSBTP 380 kr/mån och kompletterande bostadstillägg
högreKKB till kr/mån. Eftersom30 SBTP bostads-ersätter en

kostnad innebärBTP det SBTP-pensionären alltid harän att en
bostadskostnad kr/mån4 000 och därför också detöver är genom-
snittliga BTP-beloppet högre i denna grupp.

frågaI fördelningen deras boendekostnad inkomst-ochom av
förhållanden kan bl.a. konstateras två tredjedelar SBTP-ta-att av

har boendekostnad mellan 000 kr/mån,4 och 0005gama en me-
dan tredjedel har boendekostnad överstiger 0005en en som
kr/mån.

När det gäller inkomstfördelningen kan den ikonstateras att
densamma för SBTP-tagare för helaär BTP-grup-stort sett som
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andel 15något högrebland SBTP-tagamafinns dockDet enpen.
för hela gruppen,med utöverjämfört 10 procentprocent som

kr/måninkomst 000pensionstillskott, har 5folkpension och över
kr/år.60 000

förmögen-utgå frånväljer SBTP-tagamasi ställetOm attman
har 20inom dennahet kan konstateras procentatt engrupp ca

Förekomstenöverstiger kr.100 000nettoförrnögenhet avsom
bland BTP-relativt lika bland SBTP-tagamaförmögenhet är som

tagarna.
till bo-inkomster i förhållandegäller SBTP-tagamasdetNär

siff-avrundadetabellföljandeframgår dennastadskostnaden av
ror:

kr/månBoendekostnad
Totalt6 001-001-6 000000 54 001-5BTP-inkomst

2004200100 90030
7009300000 1 40081-10 000
0005100800 l 100310 001-20 000
4004200200 1 000320 001-30 000

3 3002008002 30000140 00030
2 600100600 900l40 001-50 000

5002200100 1 200l50 001-60 000
2 000300700 1 00060 001-70 000

90011001 000800001-80 00070
1 70020090060080 001-90 000

2000100 10090 001-
38 70010 200 1 80025 300Totalt

boendekostnad 4 000medfinns BTP-tagareDet överenen grupp
nedanståendeframgårinte uppbär SBTP. Dennakr/mån avsom

siffror.tabell avrundade

for BTP,ingår inkomstprövningenden inkomst iMed BTP-inkomst somavses
tjänstepensioner,och pensionstillskott,dock folkpensiondvs. allmän pension

ochnäringsverksamhetinkomstarbetsinkomster och övriga inkomster samt av
kapital.
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kr/månBoendekostnad
BTP-inkomst 4 001-5 Totalt000 5 001-6 000 6 001-

0 4 3004 000 200 100
8 300l-l0 000 7 600 500 200

50010 001-20 000 900 100 65 500
20 8 600001-30 000 7 400 800 400

20030 001-40 000 8 800 400 101 000
40 600 ll 400001-50 000 9 500 300l

90050 001-60 000 5 500 300 100 5
60 6 000001-70 000 5 700 200 100
70 001-80 000 400 100 5 9005 400
80 001-90 000 4 100 100 4 400200
90 001- 000 1001 100 0 1

Totalt 65 100 72 6005 700 l 800

Om studerar den inte får SBTPnännare atttrotsman grupp som
de har boendekostnad BTP-inkomst4 000 kr/mån ochöveren en
under består10 000 kr/år kan konstateras i huvudsakatt gruppen

kategorier:treav

makar,-
ensamstående ålderspensionärer med boendekostnad mellanen-
4 000 kr och 400 kr månad,4 per
ensamstående förtidspensionärer.-

förhållande hänger inkomstprövningensmed kon-Detta samman
struktion, där såväl folkpension och pensionstillskott utgå-som
ende ingår i inkomstunderlagetBTP för beräkningen tillrättenav
SBTP. innebärAnnorlunda uttryckt denna räknarregel att man
bort del hyran till 4 kr/mån innan inkomst-000storen av upp
prövningen för börjar.SBTP Genom folkpension ochatt pen-
sionstillskott räknas inkomst i iSBTP-systemet, intesom men

skiljer sigBTP-systemet också de ekonomiska förutsättningarna
mellan BTP- och SBTP-reglerna.

Det sagda kan åskådliggöras några exempel.av
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ålderspensionExempel makar med1
BTP-in-pensionstillskottfolkpension ochMakama har endast

kr/månuppgår till 200hyran 5kr ochkomsten då nollär
år.ochmakeeller 200 krmånad 31kr/make och2 600 per

kr/mån.till 000bostadskostnaden 4förMakama erhåller BTP upp

Folkpension 28 574
Pensionstillskott 20 202

06021BTP
69 836inkomstSumma

200Bostadskostnad 31
Återstår 38 636

764Skälig levnadsnivå 36

skälig lev-förnettoinkomstenöverstigerdetta exempell normen
nadsnivå.

makarutformningSBTP-reglemaskonsekvens är attEn av
till SBTP.aldrig harfolkpension regelbåda har rättsomsom

00039förhållandet deockså detframgårDetta att pen-caavav
uppbar SBTP 97i januari 1998sionärer procent en-cavarsom

samstående.

ålderspensionärensamståendeExempel 2
innebärkr/årkr/mån 51 540påbostadskostnad 4 295Vid en

läggskr/år.med 120 Dennabeviljas 42reglerna BTPatt summa
pensionstillskottfolkpension ochihartill vad BTP-tagaren

blir dåSBTP-inkomstentotalakr.kr 20 202 Den34 944 +
ibostadskostnaden;faktiskadras denfrån vilkenkr/år97 266

Återstoden vilketblir kr,45 726kr. över-exempel 540detta 51
levnadsnivån kr408SBTP-beräkningen 44iskäligastiger den

kr.med 3181
uppgå tilli exempelbostadskostnaden dettai ställetSkulle

följande:uträkningen i ställetkr/år blirkr/mån 52 9204 410

944Folkpension 34
Pensionstillskott 20 202

42 120BTP
266inkomster 97Summa

Bostadskostnad 52 920
Återstår 346efter hyra 44

levnadsnivå 44 408Skälig
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dettaI fall kan SBTP alltså utbetalas med 62 kronor/år. be-Detta
lopp läggs till årsbeloppet för BTP och delas med tolv, varefter en
avrundningar till helt krontal sker.

Man kan alltså konstatera för ensamstående BTP-tagareatt en
endast har folkpension och pensionstillskott krävs bo-som en

stadskostnad 4 400 kr/mån för SBTP beviljas.över ska kunnaatt
Vid lägre bostadskostnad blir SBTP helt bortreducerad påen
grund inkomsten.av

Exempel ensamstående förtidspensionär3
deI fall BTP-tagaren istället uppbär förtidspension gäller att

folkpension och pensionstillskott, vid inkomstprövningen av
SBTP, minskas med 25 basbeloppet förtidspensio-enprocent av

har i dag till högre pensionstillskottnär rätt ålderspensio-än en
när. Också i dessa fall medför inkomstprövningsreglema att
SBTP inte kan beviljas. framgårDetta följande exempel förav en
ensamstående pensionär, har hyra på kr/mån.5 121som en

Folkpension 32 760 kr
Pensionstillskott 40 586 kr
Avgår 25 % basbeloppet 9 kr100av
BTP-inkomst 0 kr

64 kr246
Utgående BTP 42 kr120
Total SBTP-inkomst 106 366 kr

Vid prövningen SBTP utgår från SBTP-inkomstenav man
106 kr366 och drar bostadskostnaden 5 121 61 45212av x

Återstodenkr/år. 44 kr914 eller kr506 högre förär än normen
procentskälig levnadsnivå för ensamstående 122 basbeloppetav

36 kr400 kr.44 408 Trots denne förtidspensionär inte haratt
några andra inkomster folkpension och pensionstillskott ochän

hyra på 5 121 kr/mån kan alltså SBTP inte beviljas. Gällandeen
regler innebär ensamstående förtidspensionär i praktikenatt en
aldrig blir berättigad till SBTP. såFör ska ske måste denatt övre
hyresgränsen på 200 kr/mån höjas.5

SBTP beviljas således i huvudsak för ensamstående pensio-en
uppbär ålderspensionnär och har hyra 4 400översom som en

kr/mån.
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med nuvarande7.3 Individeffekter

refonnerade reglerrespektive

individeffekter gjorts i tidigare kapitel har,De analyser av som
för boendekostnadfå med alla effekter utgått frånBTP,att av en

effekterpå kr/mån. avsnitt för få med alla4 000 dettaI antas, att
SBTP, boendekostnad på kr/mån. Beräkningarna5 200 ärav en

tidigare gjorda i års ekonomiska miljö.1999som
de pensionärer i januariAv uppbar SBTP38 000 1998ca som

Därför för97 ogifta. analyseras här endast effekternaprocentvar
ogifta.

7.3.1 Marginaleffekter avseende pension

in-Med marginaleffekt ökninghär den andel denmenas av av
komstgrundad pension, marginell ökning pensionärenssom en av
medelpoäng medför, inte pensionären till delkommer närsom
hänsyn tagits till den reduktion pensionsslag, den ökadeandraav
skatten reduktionen in-och ökningenBTP SBTPsamt av avsom
komstgrundad pension visasupphov till. figuren nedan deIger
totala marginaleffektema för ogift ipensionär dels deten nuva-
rande vid alternativdels övergång till något desystemet, somav
utredningen i avsnitt inkomstberäkning för SBTP4.3.2 samt om

hänsyn till kommunalskatt och kapitalskatt. harHärtarsom an-
alternativ 2 och 34 kommunalskatt.vänts procent
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Marginaleffekt avseende ogiftpension för pensionären
kr/mån,60/50 °/o, %avtrappning hyra 5200 kommunalskatt 34

Procent
120

11100 m ,
80

60 i sikiiiåád

iNuvarande40
i- iReformerat- -120 -7--r r.

0 ç
Ä.20

6 6.52 2,5 3 3.5 5.5O 0.5 1 1,5 4 4,5 5
13800 147004500 5600 6500 7500 8400 9300 10200 11100 12000 129004600 4700

Medelpoäng / Nuvarande bruttopension

i förekom-framgår figuren det det nuvarandeDet systemetattav
i detmarginaleffekten och tvåolika nivåer på den totalafyramer

redovisas de fyra/tvåreformerade. tabell nedanI 7.1 segmenten.
avtrappningstakten betydelseObservera saknarBTP näratt av

inkomstnivåer berättigar till kommerSBTP utgår. Vid SBTPsom
fulltförändring kompenseras SBTP. DeBTP att ut mar-en av av

reformeradeginaleffektsnivåer avseende det systemet som
förlika reduceringsreglerhär blir stora oavsettpresenteras om -

alternativ 2enligt alternativ 65/45 procentavräkning eller1BTP
avsnitt60/50 procentavräkning används se 4.3.2.

Tabell marginaleffekt vid olika medelpoäng7.1 Total

MarginaleffektMedelpoäng
Nuvarande ReformeratSegment Nuvarande Reforrnerat

100 %0,00-0,92 0,00- 100 %1
100 %2 0,93-3,54 106,1 %-

%3,55-5,45 -5,47 87,4 % 1003
37,4 %4 5,46- 5,48- 37,4 %

i påSegment Marginaleffekten beror det nuvarande1. systemet
pensionstillskottet, i beror denavtrappningen det reformeradeav

garantipensionen.på avtrappningen av
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pensio-börjarbortreduceratpensionstillskottetSegment 2: När är
kr/mån hanboendekostnad på 200Vid 5betala skatt. ärnären en

påreducerasbostadstillägg, dettaberättigad till särskiltäven mar-
folkpensionöverstigerpensiondenginalen 50 procent somavav

På dettapensionstillskottet.reduceraroch den del ATP somav
kommunaldärförnuvarandesamverkar i det systemetsegment

särskilda grundavdragetdetavtrappningenskatten, samt av-av
följande: 34bostadstillägget enligtsärskildatrappningen detav

106,12. SBTPreducerasreformeradedet1,65 50 I systemet+
betalasefter Så länge SBTPinkomst skatt.med 100 utprocent av

marginaleffekten därför 100kommer procent.vara
särskildadetnuvarandei detSegment har,3: Här systemet,
detavtrappningenupphört ochgrundavdraget ersatts van-avav

50blir då: 1,1marginaleffekten 34liga grundavdraget, +
i reformeradedet87,4. Inget systemet.nytt segment

återståendebort,bostadstillägget reduceratsSegment har4: Här
ochpå kommunalskatteni bådamarginaleffekt beror systemen

grundavdraget 37,4avtrappningen 34 1,1av
nuvarandehade i detkommunalskattesatsvalEtt annat av

detpå allamarginaleffektenpåverkat segment utomsystemet
sistadetpåverkas endastreformeradeförsta. detI systemet seg-

för-kommunalskattlägrekommunalskatten.direkt Enmentet av
reformeradei detreducerar SBTPinkomständrar dock den som

. bort snabbare.reducerasså SBTPsystemet att
ogiftförmarginaleffektematotalavisas defiguren nedanI en

reformeraderespektive detnuvarandepensionär i det systemet
kommunalskatt.med 28 procent

3 kommunalskattenuppnås ärpå dettaprocentmarginaleffekt100En segment om
50/1,6530,3 procent.
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Marginaleffekt avseende pension för ogift pensionären
60/50 %, kr/mån,avtrappning hyra %5200 kommunalskatt 28

Procent
100 , l_1-l_l80 -

60
l wei-fin 77-7Skillnadi 140

Nuvarande1:
Reformerat20 j- - -.

-20
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 6 6.54 4.5 5 5.5

4600 4600 4700 5600 6600 7500 8400 9300 102001110012000129001380014700

Medelpoäng I Nuvarande bruttopension

framgårDet figuren idet det tidi-nuvarandeatt systemet,av som
förekommer fyra olika nivåer på den marginaleffek-totalagare,
det reforrneradeI uppkommer med denna nivå på kommunal-ten.

skatten 6 tabellI 7.2 nedan redovisas de fyra/sexsegment. seg-
menten.

Tabell 7.2. Total marginaleffekt vid olika medelpoäng

Medelpoäng Marginaleffekt
Segment Nuvarande Reformerat Nuvarande Refonnerat

l 0,00-0,92 0,00-3,l4 100 % %100
2 0,93- 3,15-3,41 96,2 % 92,848 %
3 -3,54 3,42-3,54 96,2 % 94,5l68
4 3,55- 3,553,64 80,8 % 90,8 %
5 -5,45 3,65-5,47 80,8 % 80,8 %
6 5,46- 5,48 30,8 % 30,8 %

Segment 1: Marginaleffekten beror i det pånuvarande systemet
avtrappningen pensionstillskottet. I det reformerade beror denav
till början på avtrappningen garantipensionen därefter redu-en av

SBTP med 100 inkomst efter skatt.procentceras av
Segment 2: pensionstillskottetNär bortreducerat börjar pensio-är

betala skatt. Vid boendekostnadnären på kr/mån han5 200 ären
berättigad till särskilt bostadstillägg,även detta påreduceras mar-

ginalen 50 den pension överstiger folkpensionprocentav av som
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och den del reducerar pensionstillskottet. På dettaATPav som
isamverkar det nuvarande därför kommunal-segment systemet

skatten, avtrappningen det särskilda grundavdraget samtav av-
trappningen det särskilda bostadstillägget enligt följande: 28av
1,65 50 96,2. det reformerade medför den lågaI+ systemet
skatten pensionären tjänar så övergångsvisamycket på denatt
garantipensionen SBTP här bortreducerat. Pensionären be-äratt
finner sig vid denna pensionsnivå på platå,grundavdragets mar-
ginaleffekten består då avtrappningen övergångsvisadenav av
garantipensionen, kommunalskatten avtrappningen bo-samt av
stadstillägget enligt följande: 0,5966O40,4 O,59628+ +
92,848. Observera den 40,4-procentiga avtrappningenatt ga-av
rantipensionen marginaleffektenreducerar skatte- och BTP-av

med multipliceras med40,4 dessa därför 1systemen procent, -
0,404 0,596.
Segment i det3 Inget det nuvarande Inytt segment systemet. re-.
formerade påbörjas grundavdraget.här avtrappningensystemet av
Marginaleffekten blir då: 0,5966O40,4 0,596281,1+ +
94,5168.
Segment i särskildaHär har, det nuvarande det4: systemet,
grundavdraget upphört och detavtrappningenersatts van-av av
liga grundavdraget. Marginaleffekten blir 50då: 28 1,1 +

garantipen-det reformerade övergångsvisa80,8. I denärsystemet
sionen 281,1bortreducerad, den totala marginaleffekten blir +
60 90,8.
Segment i detdet nuvarande I5. Inget systemet.nytt segment re-

BTP-reduceringen.formerade nås intervalletdet övresystemet av
totala marginaleffekten blirDen 281,1 50 80,8+

återståendeSegment bostadstillägget reducerats bort,6: Här har
marginaleffekt på ochberor i båda kommunalskattensystemen
avtrappningen grundavdraget 28 1,1 30,8.av

Skillnad i disponibel inkomst7.3.2

bliinkomst skullenedan visas skillnader i disponibelHär de som
inkomstbe-konsekvensen vidinkomst efter skattanvändaattav

schabloniseraderäkningen i för dagensSBTP-systemet i stället
skatteberäkning. enligt alternativ 60/50Reduceringsregler 2 pro-

i reformeradeavräkning har för beräkna detBTPcent använts att
alternativ 65/45Nettoeffektema blir desamma 1systemet. om

iavräkning uppdelningenpåverkasanvänds, däremotprocent
BTP och SBTP-effekter reduceringsregler förvalet BTP.av av
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vidför ogift pensionärSkillnad disponibel inkomsti en
övergång avtrappningreformerade pensionssystemet.till det

krlmån, 34 %kommunalskatt60/50 °/o, hyra 5200Kr/mán
400
300 -
200
100

|0 J
mmttapzsagraa-100 .

BTF-200 -
SBTP300 g Tmâlt

400
6 6.55.53 3.5 4 4.5 50 0.5 1 1.5 2 2.5

10200111001200012900138001470093005600 6600 7500 84004600 4600 4700

månad/ Nuvarande BruttopensionMedelpoäng per

nettopensions-erhålls deVid påkommunalskatt 34 procenten
redovisats i avsnitt 4.3.2. Förtidigareoch BTF-effekter pen-som

betydelse,saknar skattesatsensionsnivåer under ATP-poäng0,92
ioch deti nuvarandebåde detmarginaleffekten 100är procent

nettopensionililla vinstreformerade Den tasgörssystemet. som
bör-sedanSBTPsänkning SBTP.helt motsvarande Närut avav

den 50-pr0-kommunalskattenjar medför den högareduceras att
blir för hög,SBTP-avtrappningen i dagenscentiga system mar-

inkomstendisponiblaoch denginaleffekten blir 100över procent
skerreformeradesjunker pension. detmed ökande I systemet av-

marginalef-inkomst efter skatt,trappningen med 100 procent mot
i da-något högreblir blir därförfekten och SBTP100 änprocent

gnindavdra-särskildadetVid ATP-poäng3,5 ärsystem.gens ca
blir då förSBTP-reduktionenbortreducerat, den 50get procent

refor-dettill Ilåg och marginaleffekten sjunker 87 procent.ca
så längeförblir marginaleffekten 100merade procentsystemet

någotblir SBTPSBTP utgår, från och med 4,5 ATP-poängca
idag.lägre än
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Skillnad i disponibel inkomst för ogift pensionär viden
övergång till det reformerade pensionssystemet. avtrappning

kr/mån,60/50 %, %hyra 5200 kommunalskatt 28Kr/må
400 3 Nettopensiong BTPng300 iSBTP Total200 :
100

0

.100

-200

-300

400
0 0.5 1 2 2,51.5 3 3.5 4 4.5 5.5 6 6,55

4600 4600 4700 5600 6600 7500 8400 9300 102001110012000129001380014700
månadMedelpoäng / Nuvarande Bruttopension per

Den övergångsvisa garantipensionen kraftigtöverkompenserar
pensionärer i lågskattekommuner för avskaffandet särskildaav
grundavdraget. Vid låga pensionsnivåer neutraliseras denna över-
kompensation helt motsvarande SBTP-minskning. SBTPNärav
sedan börjar reduceras medför den låga denkommunalskatten att
50-procentiga SBTP-avtrappningen i blir för låg,dagens system
marginaleffekten blir lägre 100 det reformeradeIän procent. sy-

sker avtrappningen med inkomst efter100stemet procent mot
skatt, marginaleffekten blir blir därför nå-100 och SBTPprocent

lägre i dagensängot system.
Sammantaget kan konstruktion SBTPsägas att taren av som

hänsyn till den faktiska kommunalskatten korrigerar den över-
kompensation till pensionärer i lågskattekommuner densom
övergångsvisa garantipensionen upphov till. Konstruktionenger
jämnar dessutom de skillnader i disponibel inkomst mellanut
SBTP-tagare i låg- respektive högskattekommuner dagenssom

upphov till.system ger
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överväganden och förslag8 -

utgångspunkterallmänna

till pensio-två för bostadsstöd bostadstilläggDe systemenstora -
barnfamiljeroch bostadsbidrag till m.fl. harnärer ett gemen--

vissasyfte, nämligen ekonomiska möjligheter förattsamt ge
ha god bostad.attgrupper en

liggerKBT-utredningens betänkande SOU 1992:21,I som
framtidatill grund för dagens konstateradesBTP-system, att ett

till pensionärer så detför bostadsstöd bör utformat attsystern vara
möjligheter pensionärer efterfråga bibehålla bo-för ochatt enger

nyproduktionen.stad med tillfredsställande standard också i Bo-
inriktas hög-stadsstödet borde därför i ökad grad på ettatt vara

underlättarkostnadsskydd utjämnar boendekostnaderna ochsom
flyttning till moderna lättskötta bostäder.och

Bostadstilläggets betydelse del det allmänna pen-som en av
sionssystemet regeringenunderströks i 1993/942173av prop. om
bostadstillägg till propositionen förpension. konstaterasI att
många pensionärer bostadstillägget väsentligt tillskottutgör ett
till pensionen folkpension pensionstillskott inte till-och och äratt
räckliga för levnadsomkostnadertäcka och nonnal hyra.att en

bostadsbidraget tilldet gäller barnfamiljer mfl. BOBNär är
sigmålet ekonomiskt hushåll möjligheter hållaatt attge svaga
Bi-med goda och tillräckligt rymliga bostäder 1998/99:1.prop.

draget viktig familjestödet.också del det ekonomiskautgör en av
stöd syftar främst till ekonomisk grundtrygghet förDetta att ge en

barnfamiljer tid försörjningsbörda.under den de har storen
kan målgruppema bostadsstöden tillDet för de tvånoteras att

mindre del sammanfaller, nämligen i uppbärde fall förälderen en
förtidspension.
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8.1 framtida målgruppen förDen BTP

Vårt till bostadstilläggförslag: till pensionärer iRätten bör
princip endast omfatta varaktigt har sin huvud-personer som
sakliga försörjning från allmän pension. innebärDet personer

ålderspension,uppbär hel hel eller förtidspension,3/4som
garantipension änkepensiontill eller hustrutillägg enligt över-
gångsbestämmelser.

Båda formerna för bostadsstöd inkomstprövade och såledesär
inriktade på dem inom respektive har lägre inkomstersom grupp

flertalet. för inkomstprövningenReglerna dock fåttharän m.m.
delvis olika utformning för det syfte förstödet haratt passa res-
pektive grupp.

barnfamiljema bostadsbidragetFör har karaktären hög-ettav
kostnadsskydd visstäcker andel den bostadskostnadsom en av

överstiger viss nivå 2 000 kr/mån. Familjen förutsättssom en
således själv för denna grundnivå och därtill 25-50 procentsvara

bostadskostnaden därutöver. Bostadsbidraget inriktat på deärav
högre bostadskostnader har samband med antalet barn,som ge-

kostnadsgränsen för stödet höjs med antalet barn iövreattnom
familjen. Bostadsbidragets belopp blir sedan beroende famil-av
jens inkomst och minskar med viss andel procent in-20 av
komsten vissa nivåer.över

Bostadstillägget till pensionärer intehar karaktär avsamma
högkostnadsskydd täcker i hela bostadskostnadenutan stort sett
90 procent till100 kr och kr/mån. bo-4 000 Högreöver upp
stadskostnad beaktas inte. Reduceringen bostadstillägget motav
pensionärens inkomst också kraftigare för barnfamiljer,är än
nämligen med inkomster40-45 den allmännaprocent utöverav
pensionens grundnivå folkpension pensionstillskott.+

Vi kommer i följandedet peka på vissa delar BTP-reg-att av
lema, där vi bör gäller bl.a. hurDetöversyn göras.attanser en
bostadstillägget bidragsgrundande bostadskostnad ska beräknas
i första ledet fore inkomstprövningen. övrigt vårt utred-I ger
ningsuppdrag inte anledning grundläggandeBTP:sövervägaatt
utfonnning. Det heller inte möjligt inom direktivens kost-är att
nadsram lämna förslag förändrar de totala marginaleffektemasom
på inkomstökningar för BTP-tagare.en

anpassningDen till det ålderspensionssystemetBTPav nya
vi föreslår i det följande kan innebära bo-närmast sägas attsom

stadstilläggets inriktning komplettering till all-denatt vara en
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förstärks.grundnivå behålls och i vissa delarpensionensmänna
anledning vilkafinns det klargöradenna bakgrundMot att grup-

mening framdeles bör omfattas BTP-syste-enligt vår avper som
met.

tillidag enbartutgår bostadstilläggetframgårSom namnetav
allmän pension i någon form.uppbär Denna pen-personer som

mindre deli vissa fall endastsion kan dock utgöra perso-aven
därtillmed förtidspensioninkomst, At.ex. somen personnens

låginkomstta-på normal inkomst.arbetsinkomst 3%: Enhar aven
bostads-pension inte fåinte någon fonn kanhar avsomgare

Vi finner dennainkomstnivån skulle medge detta.tillägg även om
moti-sakligttill svårgränsdragning det gäller BTPrättennär att

försörjningen ligger i båda dessaförHuvudansvaret exem-vera.
förtalarpensionssystemet och dettautanför det allmännapel att

särskiltför dessa bedömsbehovet bostadsstöd utangrupperav
korn-viss mindre försörjningentill delhänsynstagande att en av

pensioneringen.från den allmännamer
avgränsningtill bostadstilläggetsleder slutsatsenDetta attoss

bestå,allmän pension börtill uppbärenbart mensompersoner
omfattatilltill begränsasklarare på så BTPsätt rätten attgöras att

försörjningvaraktigt har sin huvudsakligaenbart sompersoner
med helinnebär i förstapension. handfrån .allmän Det personer

Även med helförtidspensionärerårs ålder.ålderspension från 65
till kategori.pension höra dennaeller kan3/4 anses

eller Aförtidspensionärer medinte givetdetDäremot är att
tillhörasjukbidrag skatidsbegränsatpension medeller personer

pensionssystemetanknytning tilldenna Deras är svagaregrupp.
gradekonomiskt i varierandevaraktig deoch mindre och ärsett
helaEftersomi samhället.jämförbara med andra gruppermera

sjukförsäkrings-utformning inomersättningsreglemasfrågan om
visärskild ordningutreds iförtidspensionsområdetoch attanser

ställninginnanbör avvaktasutredningsarbeteresultatet dettaav
till utformning för dessabostadsstödetstas grupper.

andraänkepension ellermedidag utgå tillkanBTP personer
Efterlevandestödet emellertidharformer efterlevandepension.av

till denkompletteringformenunder år allt fått av ensenare mer
vissi första hand underefterlevandes förvärvsinkomst, enegen

ocksåutveckling markerasomställningstid efter dödsfallet. Denna
SOUbetänkandetefterlevandepension iutredningenav om

efterlevan-UtredningenEfterlevandepension.1998:120 attanser
nämli-syftebostadstilläggetdepension till haroch sammavuxna
boen-merkostnader förefterlevandes ökadebidra till denattgen

efterlevande intevid frånfalle.det makens Den sättär samma
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ålders- eller förtidspensionär betrakta icke för-attsom en som
värvsarbetande. Därför utredningen möjlighetenatt attanser

vid sidanBTP efterlevandepensionen i form omställ-av av
ningspension eller särskild efterlevandepension bör helt avskaf-
fas. har beaktats vidDetta utarbetande utredningens förlag tillav
pensionsnivåer.

Efterlevandepensionsutredningens förslag innebär bostads-att
tillägg till efterlevande endast ska till änkor födda före 1945utges

beviljats änkepension före år Vi2001. ansluter till dettasom oss
förslag ligger väl i linje med vår nämnda påsom nyss syn av-
gränsningen målgruppen för VisserligenBTP. kan detsägas attav

inom den föreslagnaäven BTP-berättigade änkor finnsgruppen
har relativt begränsad del sin försörjning frånpersoner som en av

det allmänna pensionssystemet. eftersom idagMen denna grupp
har till BTP och successivt kommer upphöra villrätt attgruppen
vi inte föreslå ytterligare begränsningar den personkretsav som
har till BTP.rätt

liksomBTP bör hittills individinriktat stöd utgårettvara som
från individens och i förekommande fall makes/makas eller mot-
svarandes ekonomiska förhållanden. tillDet torde höra undan-

inomdet den föreslagna framtidatagen BTP-tagareatt gruppen
förekommer minderåriga bam. sådantI fall bör hänsyn tillett att
det finns barn så tillvida förmögenhetsbe-tas att en gemensam
räkning på det vi föreslår i det följandegörs kapitel 10.sätt I
övrigt bör i princip varje boende års ålder18 betraktasöverannan

inneboende med ekonomi och bostadskostnaden mins-som egen
kas med dennes andel.

Enligt nuvarande regler kan både BTP och BOB utgå samtidigt
till Flertalet de 13 300 fall skedde idär dettasamma person. av ca
januari 1998 gällde förtidspensionärer med bam. Vi attanser
nuvarande förhållande med två parallella bostadsstöd till samma
hushåll inte lämpligt. Blandär kombination bådaannat ger en av
stödformema högre sammanlagd ersättningsnivå änen som

med något stöden. sådanavsetts En kombination tvåav av
ersättningar har också administrativa nackdelar. bör därförBTP
inte kunna samtidigt med bostadsstöd.utges Denannat som upp-
fyller villkoren för båda stödformema bör bl.a. med stöd av upp-
gifter ersättningsbeloppen från respektive väljastödform,om en

dessa.av
Innan den här föreslagna begränsningen den skaav grupp som

ha till BTP genomförs,rätt bör samlad genomgånggöras en av
behovet bostadsstöd och lämpliga lösningar för bl.a. deav grup-

inte längre ska omfattas BTP-systemet. anknytningEnper som av
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förefallertill reglerna för bostadsbidrag till barnfamiljer m.fl. vara
närliggande lösning då bör prövas.en som

tillVid kommande utformning reglerna för bostadsstöd per-av
förtidspension bör finns behovmed hel detprövas avsoner om

någon anpassning reglerna för till pensionärersärskild BTPav
med minderårigt bam.

regler förSamordnade8.2 i

inkomstberäkning

respektiveVårt två bostadsstöden till pensionärerförslag: De
framförbarnfamiljer långt möjligt ha enhetliga regler,bör så

beräkning inkomst bostadskostnad.allt det gäller ochnär av

Inriktningen på inkomstsvaga är nämnts ge-grupper som ovan
formvilket innebär någonför båda bostadsstöden,de attmensam

förEnligt vår mening flera skälinkomstprövning sker. talar attav
framförmöjligt enhetliga regler,så långt harde två bostadsstöden

beräkning boen-inkomstberäkningen förallt det gäller ochnär av
kun-Allmänhetensliksom målgruppemasdekostnad. de aktuella

ochförbättrasförståelse för bidragsreglema kanskaper ochom
enhetligaadministrationen underlättas reglernakan görsom mera

begränsas.särskilda detaljreglema för olikaoch de grupper
iskillnadSkillnader bör förekomma endast därmellan systemen

anpassningarinriktningförhållanden eller stödens görgmppernas
nödvändiga.

komplice-förnuvarande regelsystemet upplevsDet BTP som
direktiv.framgår våra Detsvårförståeligt, vilket bl.a.och ärrat av

Frånförsäkringskassoma.uppfattning delassamstämt aven som
harpensionstagamaförsäkringskassornas sida påpekas bl.a. att

iförankringsärskilt de inte har sinsvårt förstå reglerna, ettatt om
till från håll.regelsystem de känner annatsom

förändring BTP-finns entydigt behovsåledesDet ett avav
långtsåFörändringen inriktas på de reglernareglerna. bör att nya
olikatillmöjligt blir för samhällets bostadsstödgemensamma

deberäkninghär i första hand reglerna förgällerDet avgrupper.
inkomster påverka bostadsstödet.skasom

inkomstberäkningen inomReglerna för BOB-systemet, som
påutsträckningiutformats för några år sedan, byggerendast stor

kapi-ochskattelagstiftningens regler för beräkning förvärvs-av
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talinkomster. Vi det då naturligt förutsättningarnaprövaattanser
Visserligenför inomanvända dessa regler BTP-systemet.ävenatt

skattelagstiftningen inkomsterändamålet med fastställa hurär att
in-förmögenhet beskattas inte behovetoch ska och avgöraatt av

vi inkomstberäkningen ikomstprövade förmåner. Men attmenar
förskattelagstiftningen till sina huvuddrag ändå kan användas att
situa-fånga pensionärers barnfamiljers ekonomiskain såväl som

tion. i fall lika heltäck-saknas andra regelsystemDet ärvart som
sigskattelagstiftningen. användaande fördel medEn att avsom

skattelagstiftningens regelverk också det reglerär äratt pen-som
sionstagama i utsträckning harredan berörda och därförärstor av
anledning känna till huvuddragenatt

Frågor för inkomstprövning bostadsstödregelsystemetom av
in-Utredningenhar tidigare behandlats för översyn avav

komstbegreppet inom bidrags- och socialförsäkringssystem
betänkandeUtredningen överlämnade i juni sittIBIS. 1997

iSOU Förmån efter redovisas1997:85 inkomst. Förslagen
kapitel

samord-frågorEn de har IBIS gällerövervägtsav som av
Utred-ningen olika inkomstunderlagen förde och BOB.BTPav

ningen föreslår i det fullständignännaste samordning reg-aven
harlerna för de båda bostadsstöden. Vid remissbehandlingen
tillflertalet, sig förslag, positivadetta ställt sigöveryttratsom

fåtalden utökade samordningen bostadsstöden. Endast ett re-av
missinstanser avvisat förslaget. Motivet i främsthar dessa fall har

tillvarit inte lämpligt tid innandet kort anpassningamaatt attvar
pensionssystemetdet ändå måste genomföras förändra reg-nya

lerna för i någon utsträckning.BTP större
förändringarVi har gått igenom olika förslagIBIS gällersom

reglerna för Enligt vår uppfattning harBTP-systemet. IBISav
gjort värdefull genomgång såväl gällande regelsystemen av som
möjligheterna samordna befintliga Vibostadsstöd. ställeratt oss
också i delar bakom IBIS förslag. Vi har därför valt i ka-stora att
pitel 10 beräkningen den inkomst tillska läggas grundom av som
för inkomstprövningen utgå från förslag,IBIS med de modifie-
ringar föranletts inkomna remissyttranden ellersom av av genom-
förandet pensions- och skatteregler. framgårSom ka-av nya av
pitel får förändringen4 pensionssystemet och skattereglemaav
för pensionärer betydelse för bostadstilläggets inkomstpröv-stor
ningsregler.
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Marginaleffekter8.3

marginal-kapitel de sammanlagdaSom framgår b1.a. 4 ärav
pensions-, BTP-regler höga.effekterna gällande skatte- ochav nu

pensionsrättskillnader intjänadMed marginaleffekt mellanavses
pensionä-rnerinkomst slutligen tillförinkomst dettaeller och den

disponibla inkomst.rens
konsek-inom direktMarginaleffektema BTP-systemet är en

till rikta bostadsstödet tillsyftarde regler att gruppervens av som
ochhögre individuellt stödmed låga inkomster. Ju man ger

inkomstta-till lägstakraftigare begränsar stödgruppen deman
avräkning måste inkomsterkraftigaredesto göras mot somgarna

avräkningspro-väljer.ligger låginkomstgräns Omdenöver man
blir högreminskas, blir stödetinkomst resultatet attcenten mot

ochbefinner sig ovanför låginkomstgränsenför dem attsom
blir högre.kostnaderna för stödsystemet

utgif-Enligt direktiven får våra förslag inte leda till att statens
inkomstminskad avräkningför ökar. EftersomBTP motter en

marginalef-möjligheterna minskaleder till ökade kostnader är att
framgåri BTP-reglerna starkt begränsade. Somfektema de nya

och skatte-förändringar pensionsreglernakapitel har4 ävenav av
reduce-betydelse för utformningenreglema för pensionärer av

frånmarginaleffekteröverflyttningringsreglema för BTP. En av
särskildatill pensionssystemet detskattesystemet attgenom

garantipensionenlagts in i behövergrundavdraget mötast.ex.
uppnå oför-i förmed högre avräkningsprocent BTP-reglerna att

ändrade BTP-belopp.
avgiftssystemJämfört med andra bidrags- och BTP-syste-är

bedömning mindre problema-marginaleffekter enligt vårmets
beteendemässigttiska i meningen de inte harden sty-att samma

imarginaleffektema BOB-rande betydelse gäller för t.ex.som
avsnitt till skaVi har i tidigare föreslagit BTPrättensystemet. att

huvudsakliga för-varaktigt har sinbegränsas till personer som
pension. Bostadstillägget blir därmedsörjning från allmän mera

med regel-konsekvent idag komplement till pensionen ochän ett
verket till pensionsreglerna.anpassat

huvudsakliga för-Med inkomster från allmän pension densom
sörjningen bostadstillägg ikommer inkomstprövningen attav

pension ochförsta hand inkomster från intjänad allmängöras mot
tjänstepension. denblir den sammanlagda marginaleffektenHär

intjänadintressanta för pensionären, dvs. vilket nettoutbyte enav
pensionsrätt pensionären får efter samordning mellan olika pen-

marginal-sionsfonner, skatteavdrag och BTP-avräkning. Denna
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effekt till delar resultatet socialpolitiska inslagär stora av som
syftar till den pensionsberättigade viss ekonomiskatt garantera en
grundnivå möjlighet innehaoch bra bostad boende-att utan atten
kostnaden minskar för i övrigt ha tillfreds-ävenutrymmet att en
ställande standard. socialpolitiska inslag innebär i vissaDessa
lägen avräkning100 mellan olika delar inomprocent systemen.
Detta dock till delar förhållanden inte någontorde haär stora som
inverkan på berörda pensionärers eller blivande pensionärers
beteende eftersom det ofta ligger lång tid intjänandetmellan och
pensionsutbetalningen. kan utgå inriktningenMan från attnog
hos befolkningen i förvärvsaktiv ålder nå till livs-högreär att upp
inkomster de nivåer de högsta marginaleffekterna iän som ger
pensionssystemet.

Inkomstprövningen bostadstillägget emellertid ävengörsav
inkomster,andra främst kapitalinkomster arbetsinkoms-ochmot

dessa inkomster marginaleffekternaFör torde ha in-ter. större
för pensionärerna eftersom det här gäller inkomstertresse som

fortlöpande ipåverkas eller mindre omfattning pensio-större av
åtgärder.närens

Marginaleffekterna för inkomsterdessa beror på skatter och
minskning Som framgått fårBTP. genomgången i kapitel 4av av
emellertid avräkningsreglemade för betydelsegarantipensionnya

för utformningen BTP-avräkningen pensionsinkomstäven motav
respektive övriga inkomster. in-leder till modell förDetta en ny
komstprövningen.

8.4 Modell för inkomstprövningen

Som framgår kapitel leder4 det ålderspensionssystemetsav nya
konstruktion till pensionsinkomster och andra inkomster behö-att

olika behandling vid inkomstprövningen bostadstilläggetver av
nettoeffektema behållas iska oförändrade och BTP-stort settom

hållas inom oförändrad kostnadsram. tilllederDettasystemet en
något komplicerad beräkningsprocess med nuvarandeänmer
regler och regelverket blir därmed mindre tillgängligt för den en-
skilde pensionären vi har eftersträvat. praktiken kan dockIän
dessa beräkningar i huvudsak maskinellt inteoch behövergöras

sig eller administrationen.BTP-tagarentynga vare
uppläggning bostadstilläggets inkomstprövning viDen av som

i det följ innebär inkomstberäkningande och beräk-presenterar att
ning reduceringsinkomst i inne-sker två förstaDetsteg. stegetav
bär beräkning inkomstunderlag, Vi iårsinkomst. görettav en
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följande kapitel genomgång vilka inkomster ska10 av somen
ingå i den årsinkomst ska utgångspunkt för inkomst-som vara
prövningen. inkomstbegrepp vi föreslår i hu-Det motsvararsom
vudsak skattepliktig inkomst med tillägg förmögenhetförettmen

andra årsinkomstenI omräknas till den reduceringsin-ett steg
komst ska redovisarpåverka storleken på kapitelBTP. I 11som
vi förslag till anpassning reglerna för tillBTP-avräkningen deav
avräkningsregler finns i det pensionssystemet. Dettasom nya
uppnås bl.a. vissa delar årsinkomsten lägreattgenom av enges
viktning vid omvandlingen till reduceringsinkomst. avsnittetI
lämnas också förslag till för BTP-avräkningen.procentsatser
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Bostadstillägg till9

förtidspensionärer

inkomstprövningssystemetenligt våra direktiv,Vi skall, anpassa
förtidspensionsutred-till det förslagför bostadstillägget som

Ohälsa-1997:116ningen i sitt betänkande SOUpresenterat
skallbetänkandetoch aktivitet. Eftersomförsäkringen Trygghet-

forslag,proposition skall dock våraförligga till grund omen
iförslagFörtidspensionsutredningensfrånpropositionen avviker

propositionens förslag.tillstället anpassatvara
förtids-Reformeradproposition 1997/98:111regeringensI

utformningenframtidapension riktlinjer för den avm.m. anges
inkomstrelateradomfattaförtidspensionema, föreslås er-ensom

degarantinivå föråldersberoendesättning kompletterad med en
inga förvärvs-haft låga ellertiden före pensionsfalletundersom

heller hurinteinga nivåer ochinkomster. propositionenI anges
deleninkomstrelateradegarantinivån denavräkningen motav

utredningsför-tagits tillStällning inte hellerskall utformas. har
habiliteringsersättning.långtidssjukpenning ochslagen om

framtidaiförtidspensionärer detpropositionenI ävenattanges
och behovsprövattill inkomst-berättigadebör ettsystemet vara

utformningi princip motsvarandebostadsstöd med nuvaran-som
pensionärer.de bostadstillägg till

framtidabegränsning denvi föreslagitkapitel harI 8 en av
sinvaraktigt haromfattamålgruppen till endastatt personer som

Förtidspensionärerpension.försörjning från allmänhuvudsakliga
kategori.till Där-pension höra dennamed hel eller kan3A anses

för-eller Agivet medvi det inte attemot personeranser
tillhöraskalltidsbegränsade sjukbidragtidspension medeller

denna grupp.
utformningentill denpå ställningstagandeavvaktanI närmare

intevi detförtidspensionemaframtidareglerna för de attanserav
bostadsstödetsdetaljerat förslagmöjligt lämna ut-är att ett om

förtidspensionering-princippropositionenformning. Utifrån om
inkomst-utformningvi denframtida utformning att avens anser
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prövningsreglema tillför ålderspensionärer vi föreslårBTP som
bör kunna gälla i sina Vihuvuddrag för förtidspensionärer.även

dock det kan finnas skäl avvakta denmed närmareatt attanser
utformningen bostadsstödet för förtidspensionärer till dessav
klarhet finns framtida ersättningsreglemade för denom grupp

erhåller sjukbidrag.som nu
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Inkomstberäkning10 för

bostadstillägg

Utredningen för inkomstbegreppet bidrags- ochinomöversyn av
socialförsäkringssystemen IBIS avlämnade i juni betän-1997
kandet SOU 1997:85 Förmån efter betänkan-inkomst. nämndaI
de föreslås bl.a. regelsystem för inkomstpröv-ett gemensamt
ningen både bostadstillägg till pensionärer bostads-ochBTPav
bidrag till barnfamiljer för IBISBOB. En redogörelsenännare
förslag återfinns i kapitel

Som i kapitel vi i IBIS8 ställer delar bakomangetts storaoss
förslag. Vi har därför i följandevalt redovisning våra över-att av
väganden och förslag till regler för inkomstberäkning för BTP
utgå från förslag. TillIBIS detta har vi gjort modifieringar som

Närföranleds remissyttranden vioch våra överväganden.av egna
följer förslag vi förIBIS har begränsat redovisningen skälenav
förslagen eftersom finns Videssa redovisade i betänkande.IBIS
redovisar tidigareockså de överväganden i dessa frågor som
gjorts KBT-utredningen i betänkandet 1992:21 B0-SOU-av

medstadsstöd genomfördes intetill förslagDessapensionärer.
hänsyn till pågående pensionssystem.det arbetet med ett nytt

10.1 inkomstbegreppetBestämning av

Vårt utgår frånförslag: Inkomstprövningen bostadstilläggav
förvärvs- kapitalinkomster skattelagstiftningen.och enligt

studie-Till dessa ska läggas studiemedel i fonnäven av
bidrag, skattefria stipendier till del de överstiger 000den 3
kr/mån påinkomst undantagits från beskattningsamt som

Ävengrund ersättning från avtals-dubbelbeskattningsavtal.av
gruppsjukförsäkringar ingå i årsinkomstenAGS ska oavsett

försäkringsfallet inträffat.när
giftFör pensionär beräknas inkomsten för båda makarna.
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överensstämmer vårt.i huvudsak med IBISIBIS:s förslag:
utgick från regelsystem folkpension ochdock dagens där pen-
sionstillskott ligger inkomstunderlaget. föreslogutanför IBIS att

bibehållas, tilldenna regel skulle med hänsyn det nya pen-men
sionssystemet förändras förutsättningarna för förslag påIBIS
denna punkt.

sig iFlertalet remissinstanser,Remissinstanserna: yttratsom
försakfrågan, tillstyrker IBIS förslag samordnande reglerom

och BOB.BTP
tillstyrker föreslagna regeländringama för bostads-RFV de ett

vikt vid försökastöd, påpekar IBIS lägger allmäntatt stor attmen
skapa likfonniga för då,regler de två bostadsstöden och bortser
enligt tillmening, från bostadstilläggets koppling detRFV:s öv-
riga pensionssystemet.

bedömning i liggaRR IBIS allt väsentligt bör kunnaVzs är att
till för beredning. utredning-grund fortsatt Också SPV tillstyrker

förslag liksom Stockholms län,Göta hovrätt, Länsrätten iens
Domstolsverket, Kommunförbundet.FKF, SAF,LO och Svenska

Två remissinstanser nämligenavstyrker helt IBIS förslag,
Handikappförbundens Samorganisation och PRO. Båda attanser

âlderspensions-bör avvakta de reglerna för det blivandeman nya
innan förändringar inågra genomgripandegörsystemet man mer

BTP-reglerna.
till-det gäller vilket inkomstbegrepp tillämpasNär skasom

styrker skatterättsligaoch IBIS förslag deKammarrätten FKF att
reglerna tillämpas beräkningenska vid BTP.av

Synskadades Riksförbund sigvänder konsekvensen attmot
arbetsskadelivräntans storlek kan påverka livräntaneftersomBTP
ska ersättning inkomster övrigtde i har.utövervara en man

KBT-utredningens förslag: KBT-utredningen föreslog att
aktuell inkomst vid prövningstillfället och allaskulle beaktas att
former faktiskt inkomst Utredningenuppburen skulle med.tasav
gjorde undantag från denna huvudregel ersättningardet gällernär
till neurosedynskadade krigsskadeersättningar föreslogsoch som
bli undantagna från inkomstprövningen.

vårtSkälen iför förslag: Vi finns värde sigdetatt ettanser
ha olikaför samhällets bostadsstöd tillatt ett gemensamt system

Eftersom bostadsstödens syfte möjlighet tillär attgrupper. enge
bra boendestandard för både pensionärer bamfamiljer/ung-och
domar det naturligt också använda regler för denär att samma
grundläggande beräkningen inkomst.bostadskostnad ochav
Grupperna dock olika ekonomiskadet gäller behov ochnärutser
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förutsättningar och därför behöver vissa anpassningar regel-av
för varjegörassystemen grupp.

Genom i huvudsak regelverk tillämpas vid in-att samma
komstberäkning och beräkning bostadskostnad blir kunskapenav

bidragsreglema spridd, vilket i sin bidrar till störreturom mer en
förståelse för gällande regler. administrativ under-Ur synpunkt
lättas också försäkringskassomas hantering bostadsstöden.av

remissinstanserFlertalet har också sig till för-ställt positiva IBIS
slag samordning de båda bostadsstöden.om en av

nuvarande förDe reglerna beräkning inkomstunderlaget vidav
fastställande innebär iBTP princip alla inkomster räknasattav
med skattepliktigade eller inte. Från grund-dennaäroavsett om
princip finns dock flertal undantag. viktigasteDet undantagetett

folkpension pensionstillskottoch inte i inkom-medräknasär att
Vidarestunderlaget. finns undantag för viss livräntadel denav

i kap studie-17 2 § AFL. Vuxenstudiebidrag enligtsom avses
stödslagen och lagen särskilt vuxenstudiestöd för arbetslösa ärom
skattepliktiga intäkter vid beräkning inte räknas medBTPsom av
i årsinkomsten.

Försäkringskassoma, för administrationen BTP,som svarar av
samfällt inkomstprövningsreglema svåröverskådligaatt äranser

kompliceradeoch och också svåra förklara för BTP-tagarna.är att
vidareRFV har i skrivelse majden 27 till regeringen på-1997en

talat de problem finns vid inkomstberäkningen för utländskasom
pensioner. därför angeläget finnaDet inkomstbegreppär att ett

underlättar förståelsen för regelverket samtidigt det ärsom som
enkelt administrera. naturlig ilösning kan dåEnatt attvara en-
lighet med förslagIBIS knyta till det redanregelsysteman som

vid inkomstberäkningenanvänds för nämligenBOB, skattesy-
bestämmelser skattepliktig inkomst.stemets om

Vid beräkning BOB den bidragsgrundande inkoms-utgörsav
inkomst tjänst respektive näringsverksam-ten av summan av av

het enligt kommunalskattelagen enligtinkomst kapitalsamt av
lagen statlig inkomstskatt. skattepliktiga ökasDen inkomstenom

vissamed inkomster exempelvis inkomst på grund dub-avsom
belbeskattningsavtal undantas från Vidarebeskattning i Sverige.

avdrag från den skattepliktiga inkomsten vissa falligörs
exempelvis i de fall inkomst kapital har ökats på grundav av
statligt räntebidrag för den bostad vilkenför söks.BOB

Visserligen syftet med skattereglernaär än avgöraannat attett
behov inkomstprövad in-fönnån, skattepliktigadenav en men
komsten ändå utförligt reglerad information denger en en-om
skildes inkomster sedan kan läggas till grund för inkomst-som
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prövningen. tillGenom anknyta reglerna för inkomstbeskatt-att
ningen uppnås den fördelen uppgifter vid in-de användsatt som
komstberäkningen kända pensionären därigenom blirochär av
det lättare för honom eller henne kontrollera förstå.ochatt

Förändringen skattereglema med slopandet särskildadetav av
grundavdraget för pensionärer samtidigt övergången till detmed

pensionssystemet naturligtdet alla inkomster ingår igör attnya
inkomstunderlaget för BTP. Därmed uppnås samstämmighet med
skattereglema och övergång till utgå från skattelagstiftning-atten

bestämmelser vid inkomstberäkningen för underlättas.BTPens
En sådan övergång innebär förenkling i meningenden detatten

intedå behöver upprätthållas särskilt regelsystem för BTP-be-ett
räkningen, givetvis komplice-skattereglema kanäven om vara
rade. blir då också möjligtDet komma ifrån flera deatt av pro-
blem vid regeltillämpningen, bl.a. påtalats för-ochRFVsom av
säkringskassoma.

Mot denna bakgrund föreslår vid inkomstpröv-att man
ningen ska utgå från skatterättsligt inkomst.BTP beräknadav en

innebärDet utgångspunkten för inkomstberäkningen bliratt pen-
sionärens beräknade inkomst tjänst, näringsverksamhet ochav
kapital enligt skattelagstiftningen. Till de skatterättsligt beräknade
inkomsterna bör, liksom i BOB-systemet och i enlighet med IBIS
förslag, läggas följande inkomster:

utlandsinkomst inkomstoch på dubbelbeskatt-grundsom av-
ningsavtal inte ingår i inkomst näringsverksamhet, tjänstav
eller kapital se avsnitt 10.2,
studiemedel i form studiebidrag,av-
icke skattepliktiga stipendier till den överstigerdel de 0003-
kr/mån.

Sistnämnda inkomstertvå torde ovanliga bland BTP-tagama,vara
det kan inte uteslutas de förekommer bland dem harattmen som

till BTP.rätt
vidDärutöver bör fastställande den bostadstilläggsgrun-av

dande inkomsten näringsverksamhet och inkomst kapitalav av
vissa justeringar avsnittse och10.3 10.5.göras

Därtill bör ytterligare inkomsttillägg Enligt över-ett göras.
gångsbestämmelsema till 19 § och 32 kommunal-3mom a
skattelagen 1928:37 ersättning från avtalsgruppsjukförsäk-är
ringar inteAGS skattepliktig sjukdomsfallet, ligger tillom som
grund för ersättningen, har inträffat före ingår1991. Däremot er-
sättningen i nuvarande inkomstberäkning Viför BTP. attanser
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denna ersättning, i likhet med motsvarande ersättning vid skade-
fall inträffat under år, ersättning för inkomst-är ettsom senare en
bortfall föreslår därför den, liksom hittills, betraktasoch böratt

inkomst vid beräkning BTP.avsom
vissa ersättningar i särskilddet gäller dagNär som genom

föreskrift från inkomstunderlaget för följerundantas BTP av
inkomstslag skattefria. Så fallet medskattereglema dessa är äratt

barnbidrag, studiehjälp, socialbidrag, bostadsbidrag, fa-allmänt
miljebidrag ersättning till neurosedynskadade. slagoch Dessa av

enligt ingå iersättningar kommer därför förslaget inte att
inkomstberäkningen för BTP.

vissa inkomster,kommer enligt nuvarandeDäremot BTP-som
inte inkomst, i in-regler ska räknas fortsättningsvis ingåattsom

komstunderlaget för eftersom de skattepliktiga. gällerBTP, Detär
yrkesskadelivränta, vuxenstudiebidrag särskiltoch vuxenstu-
diestöd för arbetslösa.

yrkesskadelivräntadet gäller skall, enligt kap. § AFL,När 17 2
folkpension och tilläggspension minskas fjärdedelarmed tre av
den yrkesskadelivränta betalas Enligt ska denBTP-lagenut.som
del yrkesskadelivräntan, avdragits pensionen, intefrånav som
ingå i inkomstunderlaget för Enligt kap. § lagenBTP. 12 9

inkomstgrundad1998:674 ålderspension och kap. §4 4om
lagen garantipension1998:702 bibehålls sakliga inne-denom
börden i denna bestämmelse. motiverasBestämmelsen att enav

överkompensationviss uppstår jämtepensionsberättigadom en
yrkesskadelivränta vårtfår uppbära pensionen ograverad. Med
förslag lägga den skattepliktiga inkomsten till grund föratt
beräkningen inkomsten minskningenbeaktas den allmännaav av
pensionen och därmed bortfaller behovet särskild regel omav en
viss reducering ingå iden del yrkesskadelivräntan skaav av som
inkomstunderlaget.

Vid beräkning årsinkomsten för gift pensionär bör denna,av
liksom enligt nuvarande regler, beräknas för båda makarna. Den
sammanlagda årsinkomsten fördelas sedan med hälften på envar

makarna kapitelse 11.av
Sammanfattningsvis innebär vårt förslag inkomstberäk-att

ningen för utgårBTP från de skatterättsliga bestämmelserna om
inkomstberäkning, vilket innebär pensionenhela den allmännaatt
ingår i årsinkomsten. övrigt innebär anknytningen till skatte-I de
rättsliga bestämmelserna i sak endast marginella förändringar för
den enskilde.
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10.2 Utlandsinkomster

inteVårt Förslag: inkomst,Utländsk ibeskattas Sverige,som
ska inräknas i inkomstunderlaget för bostadstillägg.

Gällande Enligt iregler: § BTP-lagen5 gäller viss delatta en av
utländsk pension ska räknas in i inkomstunderlaget för BTP. Be-
stämmelsen sinhar praktiska betydelse för de pensionärer som
inte uppbär hel folkpension och pensionstillskott därför deatten
inte varit bosatta i Sverige år40 inte tillgodoräknatsresp. pen-
sionspoäng för år.30 dessa pensionärerFör folkpensionräknas
och pensionstillskott i 40- 30-delar i förhållande till det antalresp.
år de varit bosatta i Sverige tillgodoräknats pensionspoäng.resp.

Bestämmelsen i 5 § BTP-lagen tillämplig pensio-ära om en
inte har hel folkpension och pensionstillskott, harnär, ut-som en

ländsk pension betrakta grundpension ochär attsom som som
inte beroende arbetsinkomst i det andra landet. Vid beräk-är av
ningen inkomstunderlaget för iBTP ska sådana fall bortsesav
från så del den utländska grundpensionenstor motsvararav som
skillnaden mellan dels vad faktiskt utbetalas i folk-svensksom
pension och pensionstillskott, dels hel folkpensionsumman av
och pensionstillskott.

skattelagstiftningenInom använder Sverige, i likhet med
många andra länder, hemvistprinicipen huvudmetod vid be-som
skattningen. innebärDet den bosatt eller stadigvarandeatt ärsom
vistas i Sverige oinskränkt obegränsat skattskyldig här, dvs.är
skattskyldighet föreligger för all inkomst inkomstenoavsett om
förvärvats inom eller Sverige.utom

undvika inkomsterFör beskattas i både utbetalarlandetatt att
och hemvistlandet har Sverige tecknat dubbelbe-antalett stort
skattningsavtal med andra länder. Dessa avtal kan tilldela Sverige
beskattningsrätt i vissa fall, beskattning kan aldrig ske påmen
grund regler i avtalet måste ha sin grund i skatte-utanav annan
lag.

deI dubbelbeskattningsavtal Sverige ingått olikakan tresom
principiella lösningar för beskattning pensioner noteras:av

a Alla pensioner, beskattas i det land betalaroavsett art, utsom
pensionen. Exempel: Om pensionär, bosatt i Sverige, fåren
pension från Danmark beskattas den danska pensionen endast i
Danmark.
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grundarpensionenolika beroende påPensionen beskattasb om
socialförsäk-offentlig tjänst ellerprivat ellersig på tidigare

privatsig pågrundarpensionringslagstiftningen. Den som
pensionövrighemviststaten ochdärvid itjänst beskattas en-

i de fallfinnasdockSärskilda regler kani utbetalarstaten.dast
i hemviststaten.medborgarepensionären endast är

utbetalarstaten.hemvist- ochi bådebeskattasPensionenc
tillutbetalaspension från PolenExempel: En personensom

tjänst beskattassiggrundar på allmänSverige ochibosatt som
SverigehemvistlandetSverige,i Polen ochbåde av-men

i i utbetalarstaten.betalat skattpensionärenvadräknar

skatte-kani utbetalarlandetersättningargällerdetNär varasom
delagstiftningenden svenskafria ändock avgördetär omsom

Sverige.iinte för bosattaSverige elleriska beskattas personer
i utbetalarstatenkrigspension skattefriExempelvis kan varaen

från dennahemviststat. Undantagskattepliktig i Sverige sommen
dubbelbeskattningsavtalen.ihuvudprincip dockkan göras

1996decemberfanns det ibedömningEnligt RFV caaven
land.pension fråni Sverige medbosatta20 000 annatettpersoner

dessa uppbar 6 000 BTP.Av ca
bostadsbidragslagen,enligt §skall, 4BOB-systemet ut-Inom

bidragsgrundandeskattefria läggas till denlandsinkomster ärsom
beskatt-frånundantagnagäller inkomsterinkomsten. Det ärsom

avlöningdubbelbeskattningsavtal ochning grundpå somm.m.av
fallensistnämndadeutomlands.vistelse Förerhållits under att

minstpågårutlandsanställningenskattefria gällerska att sexvara
ibosatttiddennaförsäkrade underdenmånader och varaanses

Sverige.
bud-förregleringsbrevetIRiksförsäkringsverkets rapport:

tillämpningenundersöka huri uppdragñckgetåret 1997 RFV att
utländskinkomstfastställandefungerar det gällernär pen-av av

möjlighetenundersökaberäkningsion vid BTP attsamtav
problem.tillrätta med eventuellakomma

tilli skrivelseredovisades RFVuppdragDetta rege-enav
S97/4906/F.ringen majden l99727

nuvaranderegeringen detsin tillpåpekade iRFV attrapport
i flerautförasofta måsteberäkningenberäkningssättet innebär att

för-bådekomplicerat, någotmycketled till sinoch ärnatur som
vissthandläggning innebärochsvårar försäkringskassomas ett

pensionärenomöjligt förheltoftadå deträttssäkerhetsproblem, är
beräk-försäkringskassansriktighetensjälv kontrolleraatt av

ningar.
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redovisningI RFVzs lämnas två alternativa lösningar på pro-
blemet, båda generell regeländring och gällersom avser en som
samtliga pensionärer. innebärDen pensionärens samtligaattena
inkomster inklusive folkpension och pensionstillskott medmen
bortseende från vissa bidrag och kostnadsersättningar, räknasrena

i årsinkomsten. Från årsinkomsten ska sedan dras indivi-ett
duellt beräknat fribelopp. Det andra alternativet innebär detatt
från årsinkomsten ska dras generell fribelopp, lika för alla.ett

Enligt RFV:s uppfattning skulle problemen lindras något med
måttlig förändring regelverket enligt det första alternativet.en av

Det skulle dock kräva förändringsarbete, inteett stort som man
ansåg motiverat med hänsyn till relativt liten administrativen
vinst i tid då verket redan hårt belastat befintligtär system-en av
förändringsarbete.

En förändring regelverket,större enligt det andra altemati-av
skulle visserligen fleralösa administrativavet, inteproblem bara
det gäller utländsknär pension, skulle samtidigt innebäramen

alltför omfördelningseffekter mellan olikastora pensionärsgrup-
Då förtidspensionerna föremål för utredning ansågper. var en

RFV inte heller detta alternativ bordeatt genomföras i nuläget.
Eftersom verket ansåg inget de möjliga alternativenatt av

borde genomföras vid dåvarande tidpunkt lämnade inte nå-RFV
förslag till lagändring.got

Skälen för vårt förslag: Vi har i föregående avsnitt föreslagit
inkomstprövningen BTP ska utgåatt från den skattepliktigaav

inkomsten med vissa tillägg.
Enligt vår uppfattning bör BTP-tagares samlade ekono-en

miska situation det avgörande för till BTP. dårätten Det ärvara
rimligt också den utländska pension betalasatt till pensio-utsom

ingår i inkomstberäkningennären den beskattas i Sve-oavsett om
rige eller inte. Motsvarande gäller givetvis för inkomsterandra
från utlandet. Vi föreslår bestämmelse införs innebör-medatt en
den inkomstunderlaget för BTP ska innefattaatt sådanäven ut-
ländsk inkomst enligt bl.a. avtal undvikande dubbel-som om av
beskattning inte ingår i inkomstslagets resultat.

Eftersom den svenska folkpensionen och pensionstillskottet
enligt vårt förslag ska ingå i inkomstunderlaget behövs inte någon
särskild inkomstberäkning för dem inte har hel svensksom
folkpension har utländsk pension motsvarande karaktär.men av

Det innebär nuvarande komplicerade regler för inkomstbe-att
räkningen i dessa fall försvinner. Härigenom kan andelstoren
manuella uträkningsärenden på försäkringskassoma istället räk-

maskinellt vilket underlättarut administrationen. blirDetnas
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också lättare för enskilde förståden beslutets innebörd ochatt
kunna kontrollera de uppgifter läggs till grund för beslutet.-som
Härigenom undviks de rättssäkerhetsproblem på-RFVsom av
talats i till regeringen.rapporten

kan slutligen konstateras möjligheterna, liksom i da-Det att
in-regelsystem, kontrollera förekomsten utländskaattgens av

komster i försäkradebegränsade och bygger på denär stort att
lämnar uppgifter. det gäller pensionstagare medkorrekta När ut-
ländsk pension kan uppgift utländsk pension ha bety-ävenom
delse för beräkningen svensk pension i de fall inte har rättav man
till hel folkpension pensionstillskott i vissa falloch eftersom man
jämställer år till sådana årgrundat utländsk pension medrättsom

grundar till svensk folkpension.rättsom
pågår elektronisktarbete med överföraInom EU ett att upp-

gifter bl.a. pensionens storlek mellan olika det s.k.EU-länderom
TESS-projektet. viss tordeförsöksverksamhet pågår detEn men

tilldröja bit in på 2000-talet innan projektet prak-kan kommaen
tisk användning.

påverkan10.3 Förmögenhetens på BTP

Inkomst kapital10.3. 1 av

Vårt Kapitalinkomster beräknas enligt skattereglernaförslag:
begränsningmed viss avdragsrätten.men av

överensstämmerförslag: med vårt.IBIS
fråninvändningarFörslaget ingaRemissinstanserna: mötte

remissinstansema
denUtredningen föreslogKBT-utredningens förslag: att
in-verkliga avkastningen kapital vid beräkninganvänds avav

beräknakomst kapital. Eftersom verklig avkastning svårär attav
skulleframåt i tiden föreslog inkomst kapitaltaxeradattman av

inkomst. taxeradeutgångspunkten för vad Av denärvara som
inkomsten kapital föreslog utredningen ränteinkomster, ut-attav
delningar inkomst uthyrning i årsinkomsten.och skulle ingåav

vårt scha-för förslag: dagensSkälen I BTP-system görs en
Schablonberäkningenblonberäkning inkomst förmögenhet.av av

all för-innebär beräknar ränteavkastning på5att procentman
schablonberäkning kritiserats i olikamögenhet. harDenna sam-

faktiska ränteavkastningen uppgårmanhang eftersom den sällan
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till på förmögenhet placerad i exempelvis olika bank-5 procent
konton. Vi denna uppfattning.delar

avsnitt vi föreslagit inkomstprövningen iUnder har10.1 att
huvudsak på inkomster till beskatt-ska grundas de tassom upp
ning. Däri ingår faktiska kapitalinkomsten i bl.a.den form av

och utdelningar. Liksom inom vid be-BOB-systemet börräntor
olikaräkningen den bidragsgrundande inkomsten återläggasav

minskar inkomstavdrag kapital, undantag förmedsom av upp-
skovsavdrag vid byte bostad eller för negativ ränteför-avdragav
delning. Undantag bör också för fall realisationsvinst hardegöras
minskats beskattnings-med realisationsförlust uppkommen under
året. kapitalav-Därmed slopas nuvarande schablonberäknade
kastning.

avsnittden har förmögenhet föreslår iFör större nästasom
denna grundregel kompletteras med särskilt fönnögenhets-att ett

tillägg vid inkomstberäkningen.

lO.3.2 Inkomsttillägg för förmögenhet

Vårt förslag: Vid bestämmande årsinkomsten ska utöverav
den skattepliktiga kapitalinkomsten inräknas 15 procent av
nettoförmögenhet kr förl00 000 ensamståendeöver pen-en
sionär och för vardera makar. Inkomsttillägget ska beräknasav
på förmögenhet vid kalenderårsskiftet före bidragsåret.närmast

Vid beräkningen förmögenheten tillämpas förreglernaav
skattepliktig förmögenhet. Dock deska andra aktieräven än

noterade på börsens A-lista till 80är tas procentsom avupp
marknadsvärdet. näringsverksamhetFör eller i fråga del-om

i fåmansföretag värdet innehavda andelar ellerägare upptas av
aktiemas värde företagets kapital balansräkningenligtegetav
eller enligt självdeklaration.

Vid förrnögenhetsberäkningen pri-bortses liksom frånnu
vatbostadsfastighet eller bostadsrätt för vilken bostadsstödet
söks liksom från skulder med säkerhet i denna egendom. Detta
gäller dock endast för de pensionärer redan uppbär bo-som
stadstillägg de reglerna träder i nytillkom-kraft. Förnär nya
mande efter tidpunktBTP-tagare denna privat bostadsfas-ska
tighet eller bostadsrätt, för vilken bostadstillägg söks, tas upp
med taxeringsvärdet50 till överstigerden del detprocent av
100 kr, efter000 det skulderna med säkerhet i bostaden haratt
räknats av.
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överensstämmer förrnögenhets-med vårtförslag:IBIS utom
ensamståendetill kr förföreslår 75 000IBISgränserna pen-som

frånutgår dessutommake. IBISvarderasionär och kr för60 000
Pri-storlek.förmögenhetensberäkningenskattemässigaden av

förmö-utanförheltbostadsrätt lämnasochvatbostadsfastighet
genhctsbcräkingen.

för-IBISviss tvekantillstyrker medFKFRemissinstanserna:
bestämmandetvidska beaktasförrnögenhetervilkaslag somom

inkomstunderlaget.av
på-tillstyrker förslagetKommunförbundetOckså Svenska men

ekono-kommunalaförkonsekvenser denharpekar förslagetatt
denschablonberäkning medförtillmin. förslaget attLRF attanser

försörjningsförmåga överskattas.försäkrades
påberäknaskapitalinkomstema sättSPF attaccepterar samma

fiktiv 15 ränte-och BOB,både för procentBTP attanser enmen
rimlig.avkastning inte är

föreskrifternautfärdadevårt RFVför förslag: DeSkälen av
beräknasförmögenhetsavkastning på 5innebär procentatt en

förmögenhetförmögenhet. För överschablonmässigt för all
kr för makarensamstående och 000för 120kr gemensamt75 000

beräknadeavkastning. Denytterligareberäknas 10 procent av-
blandframgårbilaga 2årsinkomsten. Avkastningen läggs till att

förmögenhetförekomstnuvarande överBTP-tagare är exem-av
inkomstskiktlika inom allaungefärpelvis kr100 000 manom

krunder 000årsinkomster 10 utövermedfrånbortser BTP-tagare
pensionstillskott.folkpension och

inriktad påförmåninkomstprövad attBTP ärär ge per-somen
möjlighetgrundpensioninkomstermed låga attutöver upp-soner

inkomst-på deInriktningenbostadsstandard.rimligrätthålla en
till-ochinkomsterpensionärs samladehushållen gör att ensvaga

bostadsstöd.bedömingen behovetvidgångar beaktasbör avav
förmögenhetsinne-också pensionäremasrimligtalltsåDet är att

kapital-direktadenstorlek,påverkahav ska BTP:s utöver att
inkomstberäkningen.iavkastningen ingår

tilltillgångensjälvakapitalavkastningenenbartInte ävenutan
pensionärsnämligen påverkaviss fårförmögenhet enansesen

rimligtsamhället.bostadsstöd från Detinkomstprövatbehov ärav
förmögenhetinkomst medpensionär med låg störreatt men enen

täckatillförmögenhetendelhänvisas till disponera attatt aven
fallin.samhällets stöd träder Iinnansin bostadskostnad annat

tillindirekt stöd BTP-tagarenssamhällsstöd blidettaskulle ett
arvingar.eventuella
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Vi detta hänsynstagande till fönnögenhetsinnehav börattanser
ske särskilt tillägg vid inkomstberäkningen. Viatt ett görsgenom
ansluter till IBIS förslag sådant tillägg ska medatt ett görasoss

nuvarande schablonberäknade kapitalav-procentsatssamma som
kastning på den15 förmögenhet överstiger visstprocent av som
belopp. denna beloppsnivåVar ska ligga kan diskuteras. IBIS
föreslår den läggs på nivå förnuvarandeatt gränssamma som
beräkning den högre schablonavkastningen på15 procentav
fönnögenhet, nämligen 75 000 kr för pensionär ochensam
120 000 kr för makar.

Vi dock starka skäl talar för beloppsgränsen föratt attanser
inkomsttillägg ska för fönnögenhetsinnehav bör läg-när görasett

högre idag. Ett skäl dessa beloppsgränser varitharän är attgas
oförändrade sedan mitten l970-talet. vårtEtt skäl ärannat attav
förslag innebär högre inkomstberäkning jämfört meden nuvaran-
de regler, såväl faktisk kapitalinkomst 15att procentgenom som
tillägg beräknas på förmögenhet beloppsgränsema. Ettöver ytter-
ligare skäl motivet bakom sådant tillhänsynstagandeär att ett
förmögenhet kan förväntas få nödvändig förstallmän acceptans

det gäller förmögenheter överstiger rimligt ochettom som ur
allmän synpunkt önskvärt sparkapital för äldre Meden person.
nuvarande beloppsgränser vi det svårt få sådanattser accep-en
tans.

denna bakgrundMot föreslår vi viddet inkomstberäk-att
ningen tillägg till den skattepliktiga årsinkomsten med 15görs ett

förmögenhet överstiger kr. Enligt vår be-100 000procent av som
dömning finns det skäl höja beloppsgränsen ytterligare, viatt men
har inte funnit detta möjligt inom våra ekonomiska Sammaramar.
beloppsgräns bör gälla både för pensionär för varderaochensam

ansertvå makar, dvs. 200 000 kr för pensionärspar. varjeVi attav
pensionär ska ha för "fredat" sparkapital obe-utrymme ettsamma
roende hon eller han ensamboende sammanboendeellerärav om
och därmed tillhör kategorin ensamstående eller gifta.

folkpensionensAtt årsbelopp något lägre tvåför varderaär av
makar för ensamstående pensionär motiverat främstän ären av

två makar delar på vissa kostnader för exempel-att gemensamma
vis telefon, TV-avgift och dagstidningar och andra kostnader,att
exempelvis för kost, blikan lägre. Detsamma gäller även om en

och kvinna lever tillsammans gifta. Dettautan attman en vara
mindre adekvat det gäller fredatbehovetsynsätt är när ettav

sparkapital personlig trygghet inför ålderdomen. börHärsom
enligt vår mening, betrakta varje pensionär enskildman, som en

vindivid oberoende civilstånd och boendeförhållanden.av
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nämligenjämställdhetspolitiken,övergripande målen förDe
skyldigheter ochkvinnor ha rättigheter,och skamänatt samma

också förväsentliga områden i livet talarmöjligheter inom alla ett
boendeförhållanden.oberoendefribelopp lika för allaär avsom

Beräkning förmögenhetav

viberäkning förmögenhetendet gäller förNär reglerna anserav
starkainkomstberäkningen i övrigt finnsdet liksom föratt - w

tilläm-för BTP-reglema till befintliga reglerskäl anknytaatt som
såle-inom områden. Liksom inom BOB-systemet börandrapas

beräkningdes beräkningen förmögenhet utgå från reglerna förav
tillskattepliktig förmögenhet. Vissa tillägg dockbehöver görasav

in vissa tillgångar inte skatte-dessa regler för fånga utgöratt som
vid inkomstprövningenpliktig förmögenhet bör beaktassommen

BTP.av
skaberäkning skattepliktig fönnögenhetEnligt reglerna för av

ikapital, vilket innebär tillgångarinte inräknas s.k. arbetande nä-
fastighetsför-ringsverksamhet såsom rörelse och lantbruk samt

O-lis-valtning aktier på ochoch noterade börsens OTC-ärsom
inregist-Vidare undantas huvuddelägares aktieräven ärtor. som

tillrerade på A-lista. Skulder hänförliga dessabörsens ärsom
tillgångar inteska heller beaktas.

skattepolitiska näringspolitiska föranlettoch skälDe attsom
fönnögenhetsskattdessa tillgångar undantagits vid beräkning av

enligt mening inte vid beräkning inkomst-har vår relevans ettav
särskiltsamhällsstöd, huvuddelen antalet BTP-ta-prövat som av

i formålderspensionärer. inte rimligt tillgångarDetär är attgare
bankmedel aktier noterade A-lista skaoch börsens tas uppav

till respektive marknadsvärdetaktuellt belopp 80 procent me-av
ingår idan aktier på börslistor inte allsnoterade andrat.ex.

förmögenhetsberäkningenförrnögenhetsberäkningen. Därför bör
för kapitalinnefatta samtliga aktier tillgångar i formBTP samt av
i rörelse, lantbruk fastighetsförvaltning. gällaoch aktier börFör
skattereglema A-listenoterade mark-för aktier, dvs. 80 procent av
nadsvärdet. näringsverksamhet ieller i fråga delägareFör om
bolag bör värdet innehavda aktiernas värdeandelar eller avav
företagets kapital enligt närings-balansräkning. Hareget tas upp
verksamheten inte avslutats med årsbokslut förmögenhetenbör
beräknas enligtskillnaden mellan tillgångar skulder deochsom

in-värden i självdeklarationen till ledning för densom anges
komsttaxering enligt bo-lagen periodsom avser samma som
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stadstillägget. Saknas sådana uppgifter det fårattanser an-
komma på försäkringskassan uppskatta hjälpvärdet medatt av
uppgifter från pensionären eller på sätt.annat

Förmögenhetsberäkningen bör med undantag för vad som-
utgå från förhållandet vid utgången kalender-nämnts ovan av-

året före bidragsåret. börDetta gälla undernärmast näroavsett
bidragsåret inkomstberäkningen görs.

Bostadsfastighet

Enligt reglerna för beräkning skattepliktig förmögenhet skaav
fastighet till taxeringsvärdet, vilket normalt 75tas utgörupp pro-

marknadsvärdet. Frågan undantaget i nuvarandecent ärav om
beräkningsregler för ska behållas.BTP Enligt dessa ska värdet av
privatbostadsfastighet eller bostadsrätt, förden bostadutgörsom
vilken bostadsstödet intesöks, vidmed förrnögenhetsberäk-tas
ningen för BTP. undantag gällerDetta sedan Tidigare1991.
skulle värdet eller tvåfamiljsfastighet jordbruksfastig-ellerav en-
het ägdes pensionsberättigadeden vidmed förmögen-tassom av
hetsberäkningen till fjärdedel den del taxeringsvärdeten av av

kr.400 000 regler föreslogs propositionöversteg Dessa isom
l989/90:l45 bli med gällande undantagsregel. Somersätta nu
motiv anfördes fastigheterde innehas pensionärer medatt som av
bostadstillägg i flertalet fall ledde till ingen eller endast ringaen
förmögenhet vid inkomstprövningen, medan inkomstprövningen i
detta avseende försäkringskassoma merarbete.ettgav

Det kan enligt vår mening ifrågasättas det riktigärom av-en
vägning mellan olika slag tillgångar helt bortse från värdetattav

privat bostadsfastighet vid beräkning nettoförmögenhet vidav av
inkomstprövning BTP. Nuvarande regler innebär bo-attav en
stadsfastighet med taxeringsvärde exempelvis kr500 000ett av
och låneskulder lämnas helt utanför fönnögenhetsberäk-utan
ningen. Om fastigheten säljs för 650 000 kr ska däremot detta
belopp med vid fönnögenhetsberäkningen. förhållandeDettatas
kan bl.a. hinder naturlig anpassning boendetutgöra ett mot en av
till åldrandets behov.

De nämnda administrativa motiv anfördes för in-attovan som
föra nuvarande särregler för bostadsfastighet torde förlora aktua-
litet med vårt förslag till beräkningsregler i övrigt. Ett annat ar-

vanligen anförs bostadsfastighetgument ska medmot att tassom
vid fönnögenhetsberäkningen kapital iplacerat denär att ärsom

bostaden bundet inteoch kan lösgöras,är för-t.ex.egna genom
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Även vid kon-styrkanågot iförlorardettasäljning. argument
normaltfastighet allmäntbelåningstaterandet ettär settatt av

fastighetioch bomöjligt utandetförhållande ägaattgör ensom
kanbindas. Härochbehövervärdefastighetenshela satsasatt

motiveratförmögenhetförinkomsttillägget attäratt avnoteras
vissförmögenhetharrimligt den överdet att enensomanses

tillfönnögenhetendel atttill disponerahänvisasnivå att aven
stödinkomstprövadesamhälletsinnanbostadskostnadentäcka
ellerförsäljningolikapåkan sketräder in. sättDetta genomex.

markantsådåtillgångarna. Attnågon görabelåning enavav
ochprivatbostadsfastigheti formtillgångarmellanskillnad av

Effektensvårt försvara. sär-sakligttillgångarandra attär sett av
naturligbli rör-bl.a.,behandlingen kan nämnts, att enovansom

in-blislutresultatet kanochmotverkas sägas ettlighet i boendet
bostads-medefter BTP-tagaretillsamhällsstöddirekt arvtagarna

fastighet.
övrigamedbostadsfastighetvärdetjämställaomedelbartAtt av

emellertid inne-skulleförmögenhetsberäkningenvidtillgångar
bostads-lägredärmedinkomstberäkning ochhögre ettbära en

rimligvi inteDettaberördatillägg för BTP-tagare. vara enanser
ochprivatbostadsfastighetvärdetdärförföreslårlösning. Vi att av

medinte skaidag,avgränsning tasmedbostadsrätt, somsamma
för deenbartgälladockbörfönnöghetsberäkningen. Dettavid

reglernadebostadstillägguppbärredan närpensionärer nyasom
endastfalli detillämpasocksåskaregelkraft.träder i Denna en

tillberättigadblirmakenandredenochuppbär BTPmakarnaav
tidpunkt.bostadstillägg vid senareen

särbe-bördatumdettaefternytillkommande BTP-tagareFör
förmögenhets-vidbostadsrättochbostadsfastighethandlingen av

förberäkningsreglematillämpaheltAttberäkningen begränsas.
alltförskulle kunnavi dock ettförmögenhetskattepliktig geanser

rimligEninkomsten.bidragsgrundandepå denkraftigt utslag av-
vid förmö-tillgångarandraochbostadsfastighetvägning mellan

privatbostadsfastighetsådanvigenhetsberäkningen attvaraanser
detupp med 50 procenthäreller bostadsrätt tas avavsessom

Sist-kr.000överstiger 100detden deltillskattepliktiga värdet
be-nedreföreslagnadengällaska"fria" belopp utövernämnda
förinkomsttilläggberäkningvidkr000på 100loppsgränsen av

förmögenhet. -
förrnö-förtill reglervårt förslaginnebärSammanfattningsvis

anknyt-ändringarformellafrämstgenhetsberäkningen genom
skillna-däremotsakreglerna. Iskatterättsliga ärningen till de

Ut-RFV.föreskrifternuvarandemedjämförtmarginelladerna av
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det långsiktiga förslaget beträffande bostadsfastighet gälleröver
skillnaderna bl.a. beräkningen lösöre, där egendom störreav av
värde enligt nuvarande allmänna råd från endastRFV tas upp om
de värde överstigande basbe-sammantaget representerar ett ett
lopp, för närvarande 36 400 kr. Enligt skattereglerna lösöretas

endast i den mån det enskilda föremålets värde överstigerupp
10 kr. Värdering000 dessa tillgångar blir enligt vårt förslagav
aktuell först pensionärens förmögenhet överstiger 000 kr.när 100

Vidare innebär vårt förslag de skatterättsliga reglerna föratt
i pensionsförsäkringarsparande kommer innebärgälla. Det attatt

sparkapitalet inte ingår i förmögenhetsberäkningen för BTP, me-
dan däremot utbetald pensionsersättning inkomst.räknas som

förändring jämförtDetta med frånnuvarande allmänna rådär en
pensionsförsäkringarRFV ska förmö-att tassom anger somupp

tillgenhet dess försäkringen börjar betalas ut.
följandeUnder avsnitt föreslår vi företagsfönnögenhetävenatt

liksom för närvarande ska ingå i förmögenhetsberäkningenw -
för BTP.

Effekterna förslagen vid inkomstberäkningen inräknaattav
dels skattepliktiga kapitalinkomster och inkomsttilläggdels ett
för förmögenhet redovisas i kapitel Förslagens15 konsekvenser.

10.4 Hemmavarande barns kapitalinkomster
och förmögenhet

Vårt förslag: Hemmavarande bams kapitalinkomster och för-
mögenhet beaktas vid inkomstprövningen Med barnBTP.av

här barn under 18 år eller till förlängtharär rättavses som som
barnbidrag eller studiehj älp under gymnasiestudier.

ÖverensstämmerIBIS förslag: med vårt.
Rem-issinstanserna: Kammarrätten och tillstyrkerFKF att

den samlade ekonomiska situationen för hushåll bör beaktasett
och ligga till grund för bostadsstödet.

Svenska Kommunalarbetareförbundet till förslagettveksamär
barnens inkomst och förmögenhet ska ingå i inkomstunder-att

laget. Med hänsyn till dagens arbetsmarknadssituation det inteär
ovanligt många ungdomar barn bor hemma betydligt längreatt

tidigare till följd svårigheterna få förankring påän fastattav en
arbetsmarknaden.
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Också Villaägarnas Riksförbund sigvänder förslagetmot att
barnens inkomster ska medräknas.

vårtSkälen for förslag: föreslogIBIS att samman-samma
boendebegrepp både iska gälla BOB förslag haroch BTP. Detta

Ändringengenomförts från april vid be-den 1998. innebär1 att
räkningen gift likställas ochBTP ska med denävenav man
kvinna gifta med tillsammansvarandra leverutan attsom vara
och folkbokförda på visas föradress, inte skälär samma an-om

Vid inkomstprövningen läggs inkomsterna och för-nat. samman
delas likasedan mellan makarna/de sammanboende.

in-Inom BOB-systemet gäller till bidragsgrundandedenatt
komsten läggs barns inkomst kapital kr och barns000löverav
förmögenhet. Med barn den år ellerunder 18äravses somsom
får förlängt barnbidrag studiehjälp. år hareller Om under 18barn
förvärvsinkomst påverkar inte föräldrarnas bostadsbidrag. Omdet

ibarn år förvärvsarbetar18 och bor hemma ingår inte barnetöver
hushållet in-och påverkar inte föräldrarnas bidragsgrundande
komst. betraktasAvdrag då för barnets boendekostnadergörs

inneboende". nuvarande påverkarInom BTP-systemsom var-
ken bamets inkomsteventuella eller förrnögenheten inkomst-
underlaget. Om barnet år avdragunder 18 inte heller någotär görs
för barnet vid bostadskostnadsberäkningen.

Vi delar uppfattningIBIS det till börgäller BTPnär rättenatt
ökad hänsyn till förden samlade ekonomiska situationentas ett
hushåll. innebär också förmögenhetDet hemmavarande barnsatt

inkomstoch kapital kr i inkomstun-000 bör räknas1överav
övrigtderlaget. Liksom ivad det gäller förmögenhetsuppgifterna

vidbör hänsynstagandet till fömiögenhet förhållandetbams avse
utgången året bidragsåret. barnföre Med hemmavarande avserav
vi bambi-barn till förlängtunder år eller har18är rättsom som

till-drag eller studiehjälp gymnasiestudiema borunder och som
föräldern förutsättningar i 10 §med under de gällersammans som

BOB-lagen. undviker möjlighetenGenom detta förslag att enman
försäkrad för-erhåller högre bostadstillägg delattgenom en av

där-mögenheten överförs till Liksom i BOB-systemet börbam.
inkomstbe-bamets eventuella inkomster ligga utanförandraemot

räkningen. in-Likaså hemmavarande barnsbortses från äldre
komster. i ställettill sistnämnda hushållsmedlemmarHänsyn tas

bostadstill-viss inte blirandel bostadskostnadenattgenom av
läggsgrundande.

syftarhär föreslagna utvidgade förmögenhetsberäkningenDen
främst till praktisk till-uppnå enhetliga och beräknas iregleratt
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medlämpning i första hand för förtidspensionärerha betydelse
bostadstillägg.

Näringsidkares inkomster10.5

Vårt Beräkningen inkomst näringsverksamhetförslag: av av
förska utgå från den taxerade inkomsten. Korrigering görs av-

fördrag för tidigare års underskott och avdrag för kostnaderna
pension maximerad till halvt basbelopp.ettegen

näringsverk-Näringsidkares företagsfönnögenhet i enskild
privata för-i fåmansaktiebolag ska räknas in i densamhet och

vid beräkningenmögenheten BTP.av

Överensstämmer vårt.IBIS förslag: med
utredning-sig tillRemissinstanserna: ansluterKammarrätten

bedömningar samtidigt inte heller denbetonar att avens men
helt in-IBIS föreslagna enkel tillämpa eller eljestmodellen är att

finnsvändningsfri. olikhetSom exempel dennämner somman
andraexempelvis jordbruk ochmellan kapitalintensiva företag

på in-sådana fall avskrivningsreglerna bringar värdenadär ner
ventarier.

förslagavstyrker IBISFöretagarnas Riksorganisation attom
inkomstbidragsgrundandekorrigeringar egenföretagaresgöra av

viss delförför avdrag för tidigare års underskott och avdrag av
ivissa reglerkostnaderna pension. framhållerför Man attegen

företagetsskatterätten erbjuder företagare möjlighet planeraatten
ekonomi möjlighet i viss mån bestämmaoch därmed även attger
vilket skaresultat ska redovisas. meningen detDet är att varasom

sig dessaså. Därför viktigt företagare kan användadetär att aven
Ävenregler nackdelar i andra LRFdrabbasutan system.att av

framför liknande synpunkter.
förslagetsig vidareFöretagarnas Riksorganisation vänder mot
fåmans-företagsfönnögenhet enskilda näringsidkare ochföratt

aktiebolagsägare privataska läggas till den fönnögenheten. Fö-
retagsförrnögenhet i företaget. Också och SPFlåst LRFär av-
styrker förslaget i denna del.

tillstyrker utredningen förslag.FKF
in-utgårvårt Enligt nuvarande reglerSkälen för förslag:

komstberäkningen nettointäktenför från den beräknadeBTP av
inäringsverksamhet. beräkningenSom underlag för nämns
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in-allmänna råd underlaget för preliminärskatt eller deRFV:s
komstuppgifter till för taxeringen.lagts grund den senastesom

Bland de nuvarande hundratalBTP-tagama det endast någotär
har inkomst näringsverksamhet. Vi ändå ända-detsom av anser

målsenligt inkomstberäkningen in-reglerna för för dettaävenatt
komstslag enhetlig för de olika bostadsstödcn. Antaletgörs pen-
sionärshushåll inkomsten näringsverk-har någon del frånsom av

också öka. Vi föreslår därför de skatte-samhet kan komma att att
rättsliga till för inkomstreglerna läggs grund beräkningen avav
näringsverksamhet vid inkomstprövning Liksom inomBTP.av

vid beräkningen bostadstilläggs-BOB-systemet bör dock denav
in-inkomsten korrigering skatterättsligagrundande dengöras av

för gjorts för tidigare ochkomsten avdrag års underskott av-som
pensionsavsättningen. Sistnämnda korrigering maxime-drag för

till halvt basbelopp.ettras
korri-likhet nuvarande BOB-reglermed IBISI att omanser

effekternagering skatterättsliga inkomstberäkningen fördenav
expansionsmedel inteanvändning periodiseringsfonder ochav av

företagsfönnögenhetenföras in i stället börbör IBTP-systemet.
näringsidkarens ekonomimått på totalamed atttas genomsom

vid beräkning inkomst-räknas in i den privata förmögenheten av
itillägg Beräkningen företagsförrnögenhetenför förmögenhet. av

med led-enskild näringsverksamhet och i fåmansföretag dågörs
ekonomiskbalansräkning. ochning handelsbolagFörsenasteav

förening utifrån den ägda andelen.beräknas värdet
inkomstenföreslagna beräkningsreglema det gällerhärDe när

avvikeroch fönnögenhetsberäkningennäringsverksamhet ma-av
för-gäller i Förslagetsteriellt inte från vad dag.nämnvärt som

reglernai de nuvarande något oklaradelar ligger främst ersättsatt
med klartanknytning till de skatterättsliga reglernamed klaren

angivna avvikelser.
reglernade fall kommer omfattasBTP-tagarenI att omav

inne-vi i kapitelpreliminärt och slutligt beslut, föreslår 14,som
inkomst inga Flertaletbär användning taxerad problem. BTP-av

direktpensionärer emellertid erhålla slutligt beslutkommer att ett
vid beviljandet fallI de BTP-tagare,BTP. utöver pen-av en
sionsinkomster, inkomst näringsverksamhet intehar över-somav

gö-slutlig BTP-beräkningstiger kr per/år kommer10 000 atten
formelldirekt vid beviljandet. fall någondessa skaIras senare

avstämning inkomst för det aktuella året intetaxerad görasmot
beräkningen årsinkomstens ske medi fall får storlekdessautan av

ledning tillgängliga taxeringsuppgifter.senastav



l96 Inkonivtberäkning för bostadstillägg SOU 1999:52

10.6 Tidsperiod för inkomstberäkningen

10.6.1 Löpande eller kalenderår

Vårt för bostadstillägg beräk-förslag: Inkomstunderlaget ska
kalenderår årligen.och omprövasnas per

överensstämmerförslag: med vårt.IBIS
fåtal remissinstanser berör dennaRemissinstanserna: De som

fråga tillstyrker inkomstberäkningen kalenderår.görsatt per
vårt innebärför nuvarandeSkälen förslag: Det BTP-systemet

valfri tidpunkt inpensionären vid under året lämnar ansö-att en
beträf-kan då uppgifternaansökan de aktuellaBTP. Iom anges

försäkringskassanfande bostadskostnad och inkomster. Sedan
beslutat i till ansökanärendet gäller beslutet löpande dess en ny

finnerlämnas in försäkringskassan anledningeller attav annan
omräkningförhållandena ändrats i något avseende. automatiskEn

januari tilldock alltid fr.o.m. varje år med hänsynBTP görs attav
ändringarhöjs. Därvidden allmänna pensionen då beaktas även
höjningarstatliga tjänstepensioner intekommunala ochav men

privata änstepensioner.av
försäkringskas-rådhar i sina Allmänna rekommenderatRFV

bedömningefterkontroll år för rät-göra vartannatatt avsoma en
försäkringskassan, till följd den högatill OmBTP.ten t.ex. av

ef-inte sådanarbetsbelastning varit under år, görsenare ensom
beslut.terkontroll fortsätter betalas enligt tidigare BTPBTP att ut

kan flera år andra inkomsteralltså utbetalas under änutan att
nivå.tjänstepension justeras till aktuellallmän pension och viss

sitthellerinte meddelar ändring får inteDen BTP-tagare som
tilljusterat med hänsyn ändrade bostadskostnader.BTP

tidigareutredning gjordes deI samband med huren som om
inkomstpröv-BOB-reglerna fungerade kunde konstateras att ett

Viningssystem avstämningar brister.regelbundna harutan stora
finns för i inkomstprövatdärför det skäl detatt att ett sys-anser

pensionä-ska ingå årlig omprövning,BTP äventem omsom en
inkomstsituation stabil bamfamiljemas. Genomär änrernas mer

iårlig systematiskt förändringaromprövning fångaren man upp
såväl inkomstsituationen i övriga omständigheter kan hasomsom
betydelse för till BTP.rätten

Vi också kalenderåret lämplig tidsperiod för be-ärattanser en
tidigare harräkningen inkomstunderlaget för Eftersom viBTP.av

beräkningföreslagit de skatterättsliga bestämmelsernaatt avom
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in-ligga till grund för dekapitalinkomst skaförvärvs- och nya
användapraktiska skälkomstprövningsreglema, bör man av

Härigenomtaxeringen.normalt gäller förtidsperiod somsamma
för-administrativafinnamöjligheternanämligenunderlättas att

ADB-lösningar.enklingar olikagenom

inkomsthistoriskAktuell ellerl0.6.2

kalender-kommandeinkomst för detBeräknadVårt förslag:
inkomstprövningen.förligga till grundåret ska

angivnai direktivengäller denvårt detförslag: NärförSkälen
periodiskhistoriskaktuell ellersigska användafrågan avom man

tillanknytaalternativ förföljandei huvudsakinkomst finns att
inom skattesystemet.inkomstberäkningden görssom

periodisk inkomst.Historisk-
vi fö-jämte de tillägginkomst,taxeradläggsHär senaste som

bostads-innebärinkomstprövningen. Detförreslår, till grund att
bidragsåret.år företvåinkomstenstödet prövas mot

lättillgängligarelativtutgå fråndärmedInkomstberäkningen kan
pensionstagarensadministrationenssåvälfaktiska siffror och som

återspeglarResultatetunderlättas.dänneduppgiftslämnande kan
detekonomiska underförsituationen BTP-tagarendock inte den
bo-tidigare förtillämpadesbidragsåret. Dettaaktuella system

inaktuelltalltföransågsbarnfamiljer,tillstadsstödet ettgemen
Även pensionärerblanddärför.slopadesochinkomstunderlag

in-innebäraåren, kanmellaninkomstvariationer attfinns ensom
på inkomstalternativ vä-enligt dettakomstprövning görs somen

bidragsåret. Dettainkomstsituationen undersentligt avviker från
pensionsinträ-åren efterde förstaundersärskilt hög gradgäller i

make.förvärvsarbetandeförinkomstförändringaroch viddet
bidragsåret.inkomst underAktuell-

jämteinkomstskattepliktigvilkenberäkningHär görs aven
bidragsåret.aktuellafå under dettillägg pensionären kommer att

bedömningochberäkningutifrånhärInkomstprövningen görs en
ledningmedåret bl.a.kommandeekonomin under det av se-av

tidigareunderinkomsterfaktiskauppgiftertillgängliganast om
denavstämning i olika formerbidragsåret kan göras motår. Efter

tillägg.jämteinkomstenfaktiska taxerade
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kanDet års1992 utredning bostadsbidragens ad-noteras att om
ministration SOU gjorde1992:89 grundlig genomgången av
olika för- och nackdelar med använda skattemyndig-att senast av
heten inkomsttaxerad grund för inkomstprövningen, jämförtsom
med använda uppskattad aktuell inkomst. Utredningen komatt
fram till användningen aktuella inkomstuppgifteratt attav var
föredra flera skäl, bl.a. den fördelningspolitiska träffsäker-attav
heten blir betydligt bättre. Bidragets storlek medöverensstämmer
det behov inkomsttillskott hushållet har vid den tidpunktav som
då bidraget betalas ut.
Även inkomstvariationema mellan åren vanligen någotärom
mindre bland pensionärer bland barnfamiljer vi på i prin-än anser
cip grunder nämnda utredning övervägande skälattsamma som
talar för inkomstprövningen utifrånBTP beräkningatt görsav en

inkomsten under det kommande kalenderåret/bidragsåret. Iav
kapitel redovisar14, förslag hur sådan teknik för in-om en
komstberäkningen ska utformas.närmare

m
-
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i
Reduceringsreglerl l

övervägandenPrincipiellal 1.1

bostadstillägget utgåskaInkomstprövningenVårt förslag: av
vilkaoberoendeinkomstsituationfaktiskapensionärensfrån av

tillbidragit den.omständigheter som

möj-utgångspunkter konstaterati kapitel AllmännaVi har 8 att
BTP-reglemaimarginaleffektema de ärminskaligheterna att nya

lederinkomstavräkningminskadeftersombegränsadestarkt mot
begränsningrestriktion harUtifrån dennaökade kostnader.till en

pensionäremasbetydelse förharmarginaleffekterde somav
sidoin-situationekonomiskasinförbättramöjligheter att genom

redu-utformaarbetet medprioriterats. Vidare harkomster att nya
inkomst-inriktats på debostadstilläggetförceringsregler att nya

garanti-övergångsvisamed dentillsammansprövningsreglema
dispo-i BTP-hushållensförändringarså småskapensionen ge

devidSärskild vikt har lagtsmöjligt.inkomsternibla att somsom
sinbibehållapension ska kunnaallmäninkomsterandrasaknar än
detharpensionandra inkomsterhardem änköpkraft. För som

synnerhetigälleromfördelning. Dettaundvika vissinte gått att
inkomstsituation.till tvåhänsyn skamakar där tas personers

Ålderspension pensions-nuvarandeenligt såvälkan nyasom
1998decemberpension. Ihalv eller Ahel,regler 3A,tas ut som

ålderspensionhalvtillålderspension 359utbetalades 3/4 personer,
Totaltålderspension till l 337ochtill A2 342 personer.personer

partiellmiljoner. När1,6ålderspension tillbetalades närmare
ipensionsbeloppetutgåendereduceras det motsva-pension tas ut

reduceradesådessa påutsträckning tordevissgrad. sättrande I
ellerarbetsinkomster sätt.med annatpensioner kompenseras

inteViså sker.utgå frångenerellt attdock intekanMan att anser
lägresådankompenserasamhälletfinns anledning fördet att en

skullebostadstilläggmed högre utgespensionsinkomst änett som
dålösning skulle kunnaålderspension. Envid hel varauttag av
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vid inkomstberäkningen lägga in fiktiv inkomstatt mot-en som
skillnaden till hel pension. Vi emellertid så-attsvarar upp anser

dana specialregler i redan komplext bör undvikas. Iett system
stället föreslår vi bostadstillägg ska endast till pensionäratt utges

fyllt år65 och uppbär hel ålderspension. Valet helatt uttasom
eller partiell ålderspension helt pensionärens vid varje tid-är eget
punkt.

Här kan situationen för förtidspensionär med 3/4noteras att en
pension enligt vårt förslag i kapitel kan till8 hörasom anses-
målgruppen för annorlundaBTP ålderspensionärens. För-är än-
tidspensionären kan inte själv välja hel pension bedöms hautan

återstående arbetsfönnåga kan inkomst pensio-utöveren som ge
nen.

Både i nuvarande och i det pensionssystemet har det bety-nya
delse för pensionens storlek vid vilken enskildeålder densom
börjar sin ålderspension. Enligt nuvarande regler reducerasutta
pensionen med för varje0,5 månad före 65-årsmånadenprocent

pensionen börjar På pensionenmotsvarande ökarutges. sättsom
skjuts efter 65-årsmånaden må-0,7när uttaget procentupp per

nad. Förändringen pensionsnivån pensionärensgäller sedanav
hela livstid. Den har lägre ålderspension följd för-som som en av
tida teoretisktkan korrigera detta begärauttag sett attgenom up-
pehåll i pensionsutbetalningama under period. dockDetta ären
normalt inte praktiskt genomförbar åtgärd.sett en

Genomslaget dessa inkomstförändringar blir något störreav
med de BTP-reglema i nuläget eftersom pensionensän ävennya
garantinivå inräknas i årsinkomsten Vi inte på-ändå denattanser
verkan på pensionsinkomsten följer förtida uppskju-ellersom av

anledning till några särskilda regler vid inkomstbe-tet uttag ger
räkningen. Inkomstprövningen bostadstillägget bör enligt vårav
mening utgå från faktiska inkomstsituationenden oberoende av

Ävenvilka omständigheter medverkat. fribelopp vi idetsom som
det följ ande föreslår lika,bör oberoende förtida ellervara av upp-

ålderspensionen.skjutet uttag av
Vad här har anförts effekten uppskjutetförtida ellersom om av

bör också gälla effekterna de omdebiteringaruttag görsav som
för egenföretagare inte betalat sin tilläggspensionsavgift.som

omdebiteringarDessa leder till pensionspoäng räknas bort ochatt
den framtida tilläggspensionen därmed blir lägre den skulle haän

Ävenblivit avgiftsskyldigheten fullgjorts. i fall bör in-dessaom
komstprövningen utgå från den faktiska inkomstsituationen.
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Reduceringsinkomst1 1.2

förden årsinkomst beräknats enligt kapitel användsInnan 10som
påverka storleken på behöver den till redu-BTP räknasatt enom

ceringsinkomst enligt förslagen i de två följande avsnitten. Om-
räkningen för BTP-avräkningen till degörs att nya pen-anpassa
sions- Reduceringsinkomsten föroch skattereglema. används att

i avsnittreducera bostadstillägget enligt det förslag lämnassom
11.3.

Särskild viktning vissa inkomster1 1.2.1 av

Vårt beräknade årsinkomsten omräknas föreförslag: Den re-
debostadstillägget till reduceringsinkomst, därducering av en

medgarantipensionen ininkomsttyper inte reducerar läggssom
ingår i årsinkomsten.endast det belopp80 procent av som

ålderspensio-reduceringsinkomstenVid beräkning förav
pensionsin-tidigare samtligafödda 1937 ellernärer tas upp

inkomsttillägget för förmögenhetkomster och 80 procentsamt
övriga inkomster.av

ochfödda eller för änkorålderspensionärer 1938För senare,
ochgarantipensionhustrutilläggför den uppbär tassom upp
för-inkomsttillägget förinkomstrelaterad ålderspension samt

räknasliksom övriga inkomsterTjänstepensionermögenhet.
reduceringsinkomsten medför denna in i 80 procent.grupp

definieras vilka inkomstervårt kapitelför förslag: lOSkälen I
på-därmedberäkningen årsinkomsten ochska ingå vid avsom

därinkomstverka bostadstilläggets storlek. De tastyper somav
pensionssy-pension från det allmännakan delas in igrovtupp

inkomstilläggtjänstepensioner, övriga inkomster ettsamtstemet,
blir effektenbeskrivits i kapitelför förmögenhet. 4Som närmare

garantipensionenpension först reducerarinkomstgrundadattav
"gårdäreftertotala pensionendet endast del denäratt somen av

kapi-vidare Andra inkomster,och reducerar BTP. t.ex.typer av
garantipen-intetalinkomster och arbetsinkomster reducerarsom

reduktionsionen, direkt in i inkomstberäkningen forgår av
margina-olikatill olika slags inkomster fårlederBTP. Detta att

leffekt vid BTP-avräkningen.
därmedi marginaleffektneutralisera skillnaderdeFör att som
reduce-på deolika slags inkomster beroendeuppstår mellan om
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avräkningsprocentgarantipensionen eller inte behöver olikarar
tekniskt före-olika inkomstslag.användas lösa dettaFörmot att

reducerings-till särskildslår vi årsinkomsten räknasatt om en
BTP-avräkningen.inkomst vid direktasedan användes densom

vi de delarMed hänvisning till analysen i avsnitt föreslår4.5.3 att
inte reducerar garantipensionen endastårsinkomsten tasav som

till vid beräkning reduceringsinkomsten.80 Förprocentupp av
garantipensionenpensionärer omfattas den övergångsvisasom av

tjänste-innebär inkomster i form allmän pension ochdetta att av
övriga inkomster, dvs.pension med fullt belopp, medantas upp

näringsverk-arbetsinkomster och inkomsterkapitalinkomster, av
for-Inkomsttillägget förmedsamhet 80 procent.tasm.m., upp

med fullt belopp.mögenhet ska ltas upp
födda år ochålderspensionärer 1938 ellerFör är senaresom

garantipension inte reducerasdärmed kommer få sådanatt avsom
tjänstepensioner pensioner, garantipen-ska endast allmänna dvs.
sion ålderspension, inkomsttillägg foroch inkomstgrundad samt
förmögenhet med vid beräkning reduce-100tas procent avupp

Övrigaringsinkomsten. inkomster, inklusive tjänstepension ska
med 80tas procent.upp . årsinkomst beräknasgift ålderspensionär ska makesFör även

tillinte. omräkningenpensionär eller Viddenne äroavsett om
båda makamas inkomster beräknasreduceringsinkomst ska var

beroende påfullt belopp ellerfor sig och med 80tas procentupp
Förrnögenhetstillägget förinkomstslag enligt ska även ma-ovan.

redu-regler för beräkningkar med fullt belopp. Dessatas avupp
ceringsinkomst för makar bör gälla för båda åldersgruppema.

vidänkepension hustrutillägg börden uppbär ellerFör som
förtill reduceringsinkomst gälla regleromräkningen somsamma

ålderspensionärer födda eller1938 senare.

Fribelopp1 1.2.2

tillVårt omräkningen årsinkomstsamband medforslag: I av
sistnämnda fribeloppreduceringsinkomst minskas den med ett

garantipension.i princip nivån på oreduceradmotsvararsom
prisbasbe-ålderspensionärer uppgår fribeloppet tillFör 2,15

lopp ogifta respektive prisbasbelopp för gifta.för 1,915
till änkegarantipension uppgår fribeloppetänka medFör rätt

till hustrutilläggprisbasbelopp. den uppbär2,04 För som upp-
går fribeloppet till prisbasbelopp.1,915
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vårt räknas folkpen-Skälen för förslag: dagensI BTP-system
sion, pensionstillskott den del reducerarATPsamt pen-av som

Medsionstillskottet inte i inkomstmed den reducerar BTP.som
särskildadetdet refonnerade pensionssystemet och slopandet av

iårsinkomstenblir naturligt beräkningengrundavdraget det att av
föreslagitpensionsinkomster viförsta ledet innefattar alla så som

uppnåsi kapitel Neutralitet nuvarande10. attmot system genom
fribeloppreduceringsinkomst avräknasdet vid beräkningen ettav

lösning talargarantipensionsnivån. sådanFörmotsvararsom en
minstablirförändringarna jämfört med nuvarande reglerdels att

avvägningenligt mening naturligmöjliga, det vårdels är attatt en
minimipen-nivån för garanteradinkomsterdet endast utöverär

bostadstillägget.sion ska minskasom
enligtefter årsinkomsten omräknatsVi föreslår därför detatt

föregående avsnitt avdrag med beloppgörs ett motsvararsom
garantipension. innebär inkoms-oreducerad övergångsvis Det att

ochålderspensionårprisbasbelopp för ogiftmotsvarande 2,15ten
från BTP-prisbasbelopp för vardera två makar undantas1,91 5 av

förgällafribelopp bör enligt vår meningavräkning. Dessa även
garantipensio-ålderspensionärer ellerfödda 1938 trots attsenare

nivå.ligger på något lägre Denför dessa åldersgrupper ennen
moti-ogift,marginella skillnaden, prisbasbelopp förhögst 0,02

förenhetliga fribeloppinte skilda fribelopp. Fördelen medverar
Somenligt vår mening avgörande.båda åldersgruppema bör vara

fribeloppi avsnitt också enhetligtframgår analysen 4.7 kan ettav
tillvissa avräkningseffekter i förhållandekompenserasägas ga-

rantipensionen för åldersgruppen 1938 och senare.
änkegarantipension fribeloppetuppbär bördenFör mot-som

V prisbasbelopp.garantipensionen på 2,04den oreduceradesvara
fribelopphustrutillägg bör gälladen uppbärFör somsammasom

prisbasbelopp. Vi återkommerför gift ålderspensionär, dvs. 1,915
till avsnittsistnämnda fråga under 11.5.

uppskjutetförtidaavsnitt vi generellt uttalat ellerharI 11.1 att
särskildaanledning till någraålderspension inte böruttag geav

fribeloppet.vid inkomstberäkningen. gällaregler börDetta även
tillFörtida enligt nuvarande regler kan innebära 30uttag pro-upp

inkomst-pensionsnivån, grundnivåreduktion såvälcent somav
inkomstberäkningenligger grundnivån utanförbaserad del. dagI

och ienligt ingå i dennaför vårt förslagkommerBTP attmen
fribe-neutraliseras fribeloppet. innebärstället Det att ettgenom

översti-nivån garantipensionlopp på oreduceradmotsvararsom
för-gjortfaktiskt utgående garantipensionen för denden somger
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tida Fribeloppet täcker alltså i detta fall in deluttag. även en av
pensionärens övri inkomster.ga

Denna effekt skulle kunna korrigeras fribeloppetattgenom an-
till den reducerade garantipensionen för gjortden för-passas som

tida Flera skäl talar dock sådan åtgärd. detFöruttag. emot en
första så skulle den logiska följden sådan reduceringav en vara

motsvarande uppräkning fribeloppet för denatt görsen av som
skjutit sitt pensionsuttag. framstårDet också ologiskt attupp som

sådana korrigeringar fribeloppet korrigera in-göra utan attav
komstberäkningen för hela effekten på pensionsinkomsten för-av
tida eller uppskjutet sådan åtgärd stå i stridEn skulle dockuttag.
med de föreslagna principerna för inkomstberäkningen. konse-En
kvens då korrigeringar för förtida enbartgöraatt uttagav genom
minskning fribeloppet skulle bli denna korrigering i förstaattav
hand riktas inkomstgruppemade lägre eftersom det endast ärmot
garantipensionsnivån påverkas.som

skäl korrigeringEtt fribeloppet vid förtida el-annat mot en av
ler uppskjutet det därmed blir rörligalltför ochäruttag att en
svårbegriplig för inkomstavdrag börjar på bo-gräns när göras
stadstillägget. Enligt vår mening bör den konstruktionen mednya

fribelopp vid beräkningen reduceringsinkomst såutformasett av
fribeloppet enhetlig för den inkomstnivåatt ger en nonn som ger

till bostadstillägg inkomstavdrag. Bostadstilläggetsrätt utan an-
knytning till pensionsreglema special-bör inte onödigtvis leda till
regler försvårar förståelsen.som

Som korrige-anfört under avsnitt bör några särskilda11.1
ringar vid inkomstberäkningen inte följdheller tillgöras av om-
debiteringar och omräknad pensionspoäng.

Sedan 1993 gäller för till folkpensionoavkortad krävsrättatt
antingen pensionären varit bosatt i Sverige i tillgo-40 år elleratt
doräknats för år.ATP-poäng 30 Om antalet bosättningsår respek-
tive ATP-år mindre betalas folkpensionen i kvotdelarär mot-ut
svarande bosättningsåren respektive ATP-åren.

Situationen för pensionde uppbär kvotdelsberäknad kansom
skilja sig beroende på förekomsten inkomsterandra änav
svensk folkpension. Vissa pensionärer kvotdelsberäknadmed
folkpension har utländsk pension. utbetalasOm dennaäven en
enligt lagstiftningen i ingår i unionen ellerEuropeiskastaten som
Europeiska ekonomiska samarbetsområdet pensionen tillrättger
BTP någon svensk pension inte pensionutbetalas. Omäven om
utbetalas enligt lagstiftningen i kvalificerar dennastaten annan
inte till inte samtidigBTP svensk pensionsförmån utbeta-om en
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in-pensionendock den utländskalas. båda fallen räknasI som
vidkomst beräkning BTP.av

till bo-uppfattningframfört vårVi har tidigare rättenattsom
huvudsakligasinvaraktigt harstadstillägg ska gälla sompersoner

principdennapension. Om tillämparförsörjning från allmän man
skullefolkpension BTPkvotdelsberäknadpå dem uppbärsom

allmännasvenskapensionärerbeviljas dessaendast kunna vars
utgjorde denpensioneventuell utländskpension tillsammans med

svårtpraktikenskulle dock ihuvudsakliga försörjningen. Det vara
beviljas. Motpensionsnivå skullevilkenfastställa vid BTPatt

pensionkvotdelsberäknadalltså alla meddenna bakgrund bör
berättigad till BTP.vara

harför denberäkningen fribeloppetdet gällerNär somav
ekono-denförst konstateraspension kankvotdelsberäknad att

Vissapensionärer.enskildaskiljer sig mellanmiska situationen
pensionenkvotdelsberäknadelågapensionärer endast denhar att

betalassocialbidragockså beroendepå och blir därförleva attav
kvotdelsbe-dengälla de,pensionärer kanandraFör utöverattut.

sådanpensionpensionen har utländsksvenskaräknade aven
elleroavkortadi praktikenstorleksordning den motsvararatt

folkpension.högre svensk
bostads-anförtprincipiella övervägandeniVi har våra att

inkomstsituationfaktiskapensionärensutgå fråntillägget ska
Enligttill den.bidragitvilka omständigheteroberoende somav
endastprincip också för densådanvår mening innebär att somen

fri-heltmedpension avdragkvotdelsberäknad skahar göras ett
storlek.bostadstilläggetspåverkarinkomsterbelopp på de som

ifåttl998:70tilläggsdirektiviSocialtjänstutredningen har
förekonomiska trygghetentill hur denlämna förslaguppdrag att

till uppdragetBakgrundenutfomias. ärinvandrare skavissa äldre
socialtjänstentilli hänvisadeinvandrare dagvissa äldre äratt an-

ellerpensionsfönnånersaknartingen grund de heltpå attattav
godtag-tillinte räckerpensionsformånersammanlagdaderas en

in-dedärvidbar försörjning. ärDen närmast avsesgrupp som
få bo-med endastkvotdelsberäknad pensionvandrare harsom en

särskiltframgårtilläggsdirektivensättnings- eller ATP-år. Av att
SBTPförändringar inomSocialtjänstutredningen bör belysa om

trygghetekonomisklämplig lösning för åstadkommaär att enen
för invandrare.äldre

till kanframSocialtjänstutredningen kommerförslagDet som
utformasskaBTP-reglemaför frågan hurha betydelse även om

be-pension. fortsattakvotdelsberäknadför dem har Densom
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handlingen ivårt förslag detta avseende bör därför samordnasav
med kommande förslag från Socialtjänstutredningen.

l 1.3 Avräkningsprocent

Vårt förslag: Detbostadstillägg följer bidrags-som av
grundande bostadskostnad avräknas med reduce-60 procent av
ringsinkomst till prisbasbelopp1 och med 50 procentupp av
reduceringsinkomst denna nivå.över

vårtSkälen för Enligtförslag: nuvarande regler minskas bo-
stadstillägget med inkomsten folkpension40 utöverprocent av
och pensionstillskottet till prisbasbelopp1,5 och med 45upp

inkomster däröver. avsnitt visasI 4.3 skaBTPprocent attav om
utgå imed huvudsak belopp till nuvarande pensionärersamma

efter genomförande de pensionsreglema måste denäven av nya
nuvarande avräkningsprocenten in-för höjas i lägreBTP de
komstintervall där den inkomstbaserade pensionen reducerar ga-
rantipensionen. beror på garantipen-Detta den avräkningatt av
sionen inom pensionssystemet pensionsker minskar densom som
går vidare och reducerar bostadstillägget. Neutralitet mot nuva-
rande regler skulle uppnås med avräkning i inkomst-det lägreen
skiktet ogifta imed 67 för och för gifta det69procent procent

Vi emellertid den avvägningen detgör sär-systemet. ärattnya
skilt angeläget så långt möjligt sänka de nuvarande höga totalaatt
marginaleffektema i lägre inkomstintervall. till prisetDetta även

viss höjning marginaleffekter i inkomstinter-det högreav en av
vallet. Vid avvägning finner BTP-avräkningsamlad vi atten en
med i lägre inkomstintervallet60 det och med 50procent procent
i det intervallet tillgängligden lämpliga och möjliga inomövre är
kostnadsram.

linkomstintervallenBrytpunkten mellan för tvådessa procent-
för BTP-avräkning i princip inkomstnivåbör ligga vid densatser

där garantipensionen har helt reducerats bort inkomstgrundadav
pension.

pensionärerFör födda eller tidigare reducerings-1937 uppgår
inkomsten vid den nivå på inkomstgrundad pension heltsom re-
ducerar garantipensionen till prisbasbelopp kr/mån0,935 3 404
för ogifta. gifta nivånFör beror på makamas sammanlagda
inkomst. Om båda makarna har lika pensioner nivånärstora
0,793 prisbasbelopp 2 kr/mån. Nivåerna respektive887 0,935
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fribeloppet.bruttoinkomsterprisbasbelopp0,793 överavser
respektive 2148detta 9 357fribeloppetInklusive motsvarar

bruttopension totalt.kr/mån i
reducerings-uppgårellerfödda 1938pensionärerFör senare

föroch 0,82ensamståendeförprisbasbelopptillinkomsten 0,94
bortreducerad.heltgarantipensionengifta ärnär

regelverkdetaljeratredankompliceraonödaninte iFör ettatt
tvåmellan debrytpunktennivåerolikamed flera att av-anser
nivå påavrundadenhetlig ochpåläggasräkningsprocenten bör en

förochalla åldersgrupperlika förgällerprisbasbelopp1 som
änkorförbrytpunkt bör gällagifta. Sammabåde ogifta och även

närvarandeinnebär förhustrutillägg. Detuppbäroch för den som
giftogift.för Förinklusive fribeloppkr/måninkomst på 9 555en

inkomsteninnanbortmaximalt BTPålderspensionär reduceras
till brytpunkten.når upp

änkepensionReducering11.4 av

änkepensiontill%-tilläggetGarantipension och 90Vårt förslag:
intereduceringsinkomstdenmedreduceras 20 procent somav

reduceringdennabostadstillägget. Föreför reduceraanvänts att
eventuellmedminskasreduceringsinkomstenåterståendeska den

tjänstepensionsförsäk-pensionsförsäkringfrån äninkomst annan
pensionssparkonton.vissaring och från

garantipensionBTP-prövning skaförinkomstberäkningVid
gällerbeloppingå med detänkepension%-tillägg tilloch 90 som

reduceringsinkomst.avräkningföre mot

änkepensionen utgörsdelvårt Denförslag:förSkälen somav
med 30idagavräknaspensionstillskottfolkpension och pro-av

bostads-reduceringefteråterstårinkomstden avcent somav
innebärförslagEfterlevandepensionsutredningens atttillägget.

pensionstill-folkpension ochi formänkepensionnuvarande av
ål-detliknarpensionskonstruktionskott nyaersätts somav en

2,04maximaltpåänkegarantipensionderspensionssystemet. En
inkomstrelateradavräknasprisbasbelopp införs. Denna mot en

detförtilläggmednuvarande ATPänkepension motsvararsom
90tillägg procentinkomster. Dettabasbeloppets motsvararförsta

Änkegarantipensionen 90-s.k.detochprisbasbeloppet.av
ochfolkpensionnuvarandekanprocenttillägget sägas motsvara

därförföreslårEfterlevandepensionsutredningenpensionstillskott.
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dessa delar den änkepensionen inkomstprövas påatt mot-av nya
svarande nuvarande inkomstprövning folkpension ochsätt som av
pensionstillskott. Frågan inkomstprövningens utformningom
överlämnas till oss.

Vårt förslag till inkomstprövning utgår från efterlevandepen-
sionsutredningens tillförslag utformning änkepensionemany av
och vilka änkepensionendelar ska inkomstprövas. Denav som
tekniska utformningen änkepensionens inkomstprövning börav
enligt vår mening behållas. innebär framräkningenDet att av re-
duceringsinkomsten bör för bostadstilläggets ochvara gemensam
änkepensionens inkomstprövning. Reduceringsinkomsten an-

först för minskning bostadstillägget. reduceringsin-vänds Denav
komst återstår efter det bostadstillägget bortreduceratheltärsom
skall, liksom enligt nuvarande regler, minskas inkomst frånmed

pensionsförsäkring tjänstepensionsförsäkring in-ochänannan
komst från vissa pensionssparkonton i inkomsterde fall sådana
ingår i beräkningen pensionärens årsinkomst. Minskningen skaav

med det belopp sådan inkomst tagits i reduceringsin-göras upp
komsten.

Marginaleffekten den nuvarande reduceringen änkepen-av av
sionen in-med något komplicerad. ökning30 Enärprocent av

tjänstepension medförkomsten i form bl.a. eller arbetsinkomstav
30-procentig reduktion änkepensionen. i siginnebärDettaen av
marginaleffekt på eftersom pensionären30 Men ärprocent.en

pensionsminskningenberättigad till särskilt gmndavdrag innebär
backar igrundavdraget enligt nuvarande regler ökar,att man

avtrappningsfasen. det refonnerade grundavdragetI harsystemet
garantipensionuppräknad del brutto-ärersatts av en som en av

garantipen-pensionen. Marginaleffekten kommer då beståatt av
sionens marginal-avräkning inkomstrelaterad pensionmot samt

neutrali-skatten på nettoökningen, grundavdraget ökar För att
marginaleffekteffekterna särskildadet grundavdragetsattsera av

garantipensionensdärmed läggs in i pensionssystemet behöver
tillavräkning inkomster minskasänkans från nuvarande 30mot

procent.20
kan. för klarhets skull påpekas vid beräkningen denHär att av

årsinkomst ligga till inkomstprövningenska grund för avsom
såväl bostadstillägget änkepensionendelar ska änkepen-som av

Fullständig uppnåsneutralitet vid avtrappningstakt 19,5 Denprocent.en
föreslagna såledessänkningen medför den totala marginaleffekten dettaiatt
intervall höjs något.
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sionen belopp gäller före avräkningenmed de mottas somupp
reduceringsinkomsten.

Reducering hustrutillägg11.5 av

reglerVårt Hustrutillägg inkomstprövas enligt deförslag: som
födda 1938bostadstillägg till ålderspensionärerska gälla för

minskas medinnebär reduceringinkomsteneller Det attsenare.
Vid inkomstpröv-fribelopp prisbasbelopp.1,915utgörett som

fort-därefterförst bostadstillägget ochningen bortreduceras
reduceringen på hustrutillägget.sätter

tillinkomstprövad förmån kanHustrutillägg är utgessomen
förtidspensionfolkpension ikvinnor uppbär formmake avvars

åmellanskillnadenålderspension. Hustrutilläggeller motsvarar
folkpension ochsidan det sammanlagda beloppet pen-avena

ochfolkpensionsidansionstillskott för två makar å andrasamt
prisbas-ogift ålderspensionär, dvs. 1,167pensionstillskott för en
med 60Hustrutillägget inkomstprövat och reducerasbelopp. är

överstigerpensionsberättigades årsinkomstdenprocent somav
övrigtinkomstprövningen i densammaRegler för750 kr. är som

eventuelli på ochReduktionen första hand BTPför BTP. görs
hustrutillägget.inkomst minskaråterstående

hustrutillägg till kvinnornybeviljas endastSedan är1990 som
tillår och längsttidigare och har fyllt 60födda år eller1934 som

intehustrutillägginnebär någradess har fyllt år.de 65 Det att nya
i lagenövergångsreglerEnligtefter år 1999.kommer att utges

hustrutillägg1994:309upphävande lagen1998:708 omom av
äldreemellertid defolkpension skai vissa fall då make uppbär

och kommu-hustrutilläggbestämmelserna i lagen 1962:392 om
kvinnortillämpas förfolkpension ärnalt bostadstillägg till som

hustrutillägg itillhadefödda eller ochår 1936 rättsenare som
uppbaralltjämtårvid utgången 1994december och1989 avsom

beviljatsdenpraktiken innebär detsådant tillägg. I att som
årföddårs ålder ochsärskilda förehustrutillägg på skäl 60 ärsom

ålder.hustrutillägget till års65eller får behålla1936 senare
sammanlagt 712januari 11999 fanns detI som upp-personer

årsuppnått 65hakommerhustrutillägg. Flertalet dessabar attav
fr.o.m.kvinnor, föddaemellertid 75ålder före år finns2001. Det

särskildahustrutillägg påbeviljatsår har1936 1958,t.o.m. som
finns ingaockså uppbär BTPi dagskäl. många demHur somav
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statistiska uppgifter hela beståendetAv med1 712om. personer
hustrutillägg uppbär 1/3 både hustrutillägg och bostadstillägg.ca

sambandI med reforrneringen ålderspensionssystemet kon-av
staterade regeringen proposition 1997/98:l52 omedelbaratt en
avveckling hustrutillägget skulle medföra attav sompersoner
uppbär fönnånen för framtiden .kommer gå miste denna.att om

sådanEn avveckling kunde inte godtas, varför de gällandenu
övergångsbestämmelsema också kommer ja-gälla efter den 1att
nuari 2001. Reglerna har därför till fullt beskattatanpassats ett
ålderspensionssystem. Nivån för oreducerat hustrutillägg harett
höjts till prisbasbelopp1,67 och vid inkomstprövningen ska som
inkomst inte inkomstgrundadräknas ålderspension eller garanti-

Ö-garpsutredningenpension till prisbasbelopp.1,9 konstate-upp
rade i sitt betänkande de angivna nivåerna anpassadeatt ärovan

för födda år 1937 eller tidigare, varför inte före-även depersoner
slog några förändringar i dessa avseenden.

Eftersom hustrutillägget kommer finnas lång tidkvar underatt
framöver, för liten måste för in-också reglernaänom en grupp,
komstprövning hustrutilläggen till vårt förslagav anpassas om
inkomstprövning Med hänsyn till med hustru-BTP. antaletattav
tillägg kommer relativt litet för in-vi reglernaatt attvara anser
komstprövning dessa bör desamma för DärmedBTP.av vara som
underlättas det administrativa arbetet.

Den har till hustrutillägg ska också till bo-harätt rättsom
stadstillägg. bostadstilläggDetta bör inkomstprövas enligt samma
regler till ålderspensionärer.BTP Vid fastställandet vilkensom av
inkomst ska påverka hustrutilläggets också, lik-storlek börsom

i dag, regler tillämpas för både bostadstillägget ochsom samma
Ävenhustrutillägget. vårt förslag vissasärskild viktningom av

inkomster bör gälla för inkomstprövningen hustrutillägg.av
I den övergångsbestämmelse finns i punkt d lagen3som om

hustrutillägg 1998:708 gäller garantipensionhelatt summan av
och hel pension enligt lagen inkomstgrundad ålderspensionom

till prisbasbelopp1,9 inte ska räknas med vid inkomstpröv-upp
ningen hustrutillägget. Vi detta fribelopp med hänsynattav anser

till våra övriga förslag bör detsamma för BTP,tagen vara som
dvs. prisbasbelopp1,915 vidoch gälla avdraggenerelltettsom
beräkning reduceringsinkomsten. specialregelNuvarande attav

vid inkomstprövningen hustrutillägget från in-bortserman av
komster till 750 kr, bör slopas. förslag kanGenom dessaupp

regler för inkomstprövningen tillämpas ochför både BTPsamma
hustrutillägg, vilket underlättar beräkningen båda förmå-deav

och reglerna blir enklare förstå.attnerna
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det sedan gäller hur del den kvarstående inkomstenNär stor av
hustruttillägget i dagska reducera kan konstateras detattsom

Enligtgäller olika regler för bostadstillägget och hustrutillägget.
avräkningsprocent i devår uppfattning bör denna vara gemensam

inne-Vårt förslag till regler för bostadstilläggetreglerna. nyanya
reduceringsinkomsten till prisbasbe-bär 60 1att procent av upp

bostadstillägget. dagenslopp och därefter reducerar I50 procent
denför hustrutillägg avräkningenregelsystem 60är procent av

inkomst återstår efter BTP-avräkningen. Vi föreslår att av-som
tillräkningen inkomst också för hustrutillägget uppgår 60mot

till prisbasbelopp och därefter 50procent ett procent.upp
inkomstprövningendag sker bostadstillägg och hustru-I av

däreftertillägg så först hela bostadstillägget ochbortreducerasatt
dennafortsätter reduceringen på hustrutillägget. Vi föreslår att

bibehålls.regel
föreslagna reglernasvårt bedöma exakt hur deDet är att av oss

på-för inkomstprövning hustrutillägg och kommerBTP attav
nedanståendehustrutilläggets Såvitt framgårverka storlek. ex-av

kr/mån.hustruttillägget öka med tillempel kommer 500att upp
berörasEftersom det endast högst kommer75är attpersoner som

statsfmansielländring denna effekt ingen bety-denna har dockav
utformningdelse. åstadkomma kostnadsneutralFör att reg-en av

lema för hustrutillägget skulle krävas komplicerat regelsystem,ett
ringa antalvi inte motiverat med hänsyn till det somsom anser

berörs.
innebäraillustrera vårt förslag kan kommavadFör attatt re- .hustru-enbart visar kvinnas ochdovisas exempel, BTPett som

förföreslagna reglernatillägg, både med nuvarande och med
hustrutillägget.

Förutsätningar:

Prisbasbelopp 36 400:-
Bostadskostnad 48 000:-12 4000x

mellan och krMax BTP 90% 100 4000 42 120:-
Vardera makens BTP 21 060:-max -
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Hustrutillägg enligtberäknat dagens regler

Mannen: Allmän pension 150 000:- ATP 121426varav
Sidoinkomst 30 000:-

Kvinnan: Sidoinkomst 30 000:-

Beräkning årsinkomstav
ATP efter avdrag för pensionstillskott
121 426-20 202 101 224

sidoinkomsterMakamas 60 000a
Summa årsinkomst 161 224
Årsinkomst för makenvardera 80 610i

I Inkomstavdrag B TP

1 kvinnanBTP 21 060Max
Inkomstavdrag 40 % 52 650 21 060g av

i betalaBTP 0att ut

i Inkonzstavdrag hustrulillägg
Kvinnans årsinkomst 80 610;

i årsinkomstendelDen av
har reducerat BTP 52.650somi

Schablonavdrag 750g
27 210;

hustrutillägg 42 406Max
3 60%av 27210 16326

Hustrutillägg betala 26 080att ut

vårtHustrutillägg beräknat enligt förslag

KvinnanInkomster Mannen
hustruttilläggAllmän pension 000 60 788150

Sidoinkomst 30 000 30 000
.

Beräkning reduceringsinkomstav
Allmän pension 788150 000 60

sidoinkomstema80 % 000 24 00024av
Summa årsinkomst 258 788
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Inkomst vardera maken 129 394 129 394
Fribelopp 706 69 70669
Reduceringinkomst 688 59 68859

Inkomstavdrag BT P
kvinnan 21 060Max BTP

21 060Inkomstavdrag 60 % 35 100av
ObetalaBTP att ut

Hustrutillägginkomsten/drag
hustrutillägg 60 788Max

för återståendeInkomstavdrag
reduceringsinkomst 688-35 100 12 42459

48 364Hustrutillägg brutto v
16 444Avgår skatt 34 %
31 920Hustrutillägg efter skatt

be-hustrutilläggsåledes detinnebär detdetta exempelI att som
med dagens regelsystem.högretalas kr/mån486 änärut

individeffekterFörslagens1 1.6

enskilde BTP-utfonnade så denkapiteli dettaFörslagen är att
utsträckninglitenpåverkas i sådisponibla inkomst skatagarens

undvikas.dock inte kunnatförändringar harmöjligt. Vissasom
inkomstsammansättningpåslår BTP-tagarensförslagen berorHur

civilstånd.samt

Disponibel inkomst1.6.1l

allmänbestårinkomstålderspensionärer endaogiftaFör avvars
med förslagentillsammansvåra förslagpension medför om

iförinkomstdisponibelgarantipension ökadövergångsvis en
påkommunalskatt 34Vidinkomstlägen.samtligastort sett en

Är kommunal-kr/mån.200blir ökningen mestprocent casom
disponiblaökning denblir detskatten lägre större aven

disponibla inkomstenfigur visar den ökadeinkomsten. Följande
pensionsinkomster.vid olikaogift ålderspensionärför en
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Krlmån
250

7 BTP
200 Nettopensioni.

-Total
150 -

100 .

50

0
0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5

4600 4600 4700 5600 6600 7500 8400 9300 102001110012000129001380014700

Medelpoäng/ NuvarandeBruttopension månadper

pensionärerFör med komplicerad inkomstsituation kanmer
effekten variera. Följande figur visar skillnaden nettoinkomst föri

ogift pensionär med kr/mån i vid olika2000 arbetsinkomsten
pensionsinkomster.

Kr/mán
300
250

Nettopensioniiu
lBTP

Total

-100
-150
-200

0 0.5 1 1.5 2 2.5 3 3.5 4 4.5 5 5.5 6 6.5
4600 4600 4700 5600 6600 7500 8400 1020011100120001290013800147009300

Medelpoäng/ Nuvarande månadBruttopensionper

Pensionärer med låg pension och arbetsinkomst förlorar inteen
lika mycket på särskildadet grundavdraget avskaffas deatt som
med låg pension ingenoch arbetsinkomst. detI systemetnya
läggs arbetsinkomsten pensionsinkomstenovanpå och genererar
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särskiltSkillnaden ochpå så vis högre grundavdragz. mellanett
pensionärer lika devanligt för dessa integrundavdrag är stor,

garantipen-övergångsvisadärigenom denöverkompenseras av
i viss mån effektBostadstillägget motverkar dennasionen. men

disponibel inkomst posistivt.utfallet idet totala är
pension mellanskillnad igifta ålderspensionärer medFör stor

minska något.inkomstenmakarna kan
ochförändringar pensioner, skatter BTPkanänkorFör av

disponibla inkoms-minskning denmedförasammantaget aven
i förslagdock första hand på deeffekter berorDessaten. pre-som

kom-inte på något enkelti EP-utredningen och kan sättsenteras
via BTP-systemet.penseras

Marginaleffekter1.6.2l

medminskaravseende pensionermarginaleffektematotalaDe
pension l-3pensionärer med lågprocentenheter förfemknappt

med högrefem procentenheter för demedATP-poäng och ökar
ATP-poäng.pension 3,5-5,5

för deavseende arbetsinkomst kommerMarginaleffektema
iarbetsinkomstpension ochkombinationerflesta stortatt varaav

särskilda grundav-pensionärer detoförändrade. För närsett som
platå ellervanliga grundavdragetspå detavskaffas hamnardraget

till den lägreinte når brytpunktenavtrappningsfas över av-men
margi-totalakommer deräkningsprocentet inom BTP-systemet
avräk-effektivaredovisningnågot..naleffektema öka Enatt av

kapiteli 15.olika inkomster lämnasningsfaktorer BTP motav

3 upptrappningsfas.grundavdragetsbefinner sigDe
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bostadskostnadBidrags grundande12

inkomst-huvuduppgift frågorUtredningens är övervägaatt om
för-direktiv, lämnaVi kan dock, enligt våraberäkning BTP.av

kapitelför bostadstillägg. dettaandra delar Islag systemetavom
bostadskostnadsberäkningbehandlas reglerna om

bostadskostnadBeräkning12.1 av

återfinns iberäkning bostadskostnadBestämmelserna för av
bostadskost-beräkningföreskrifter RFFS 1998:9RFV:s avom

detväsentligt lika för både och BOB. Närnad. i allt BTPDessa är
skiljerminskning bostadskostnadenbestämmelserna förgäller av

fråga huri huvudsak isig dessa mellan och BOBBTP re-om
ellerfleraduceringen bostaden delas mellangörs när personer

till inneboende.något hyrs utrum en
bostadskostnad skabeskrivning hur beräkning görasEn avav

i kapitel Nuvarande bostadsstöd.lämnas 1
Vi ingen ändring dessa bestämmelser.föreslår av

bostadskostnadför12.2 Gräns

bostadskost-januari kanFrån och med den 1999 901 procent av
tidigarekr/mån mednaden mellan kr och BTP100 4 000 ersättas

bidragsbe-förnedre och den85 procent. Både den gränsenövre
infördesvarit oförändrad sedanrättigad bostadskostnad har BTP

är 1995.
skill-proposition konstateradesregeringens l993/94:l73I att

varitför bostadsstödnaderna mellan kommunernas regler stora.
hadeförstatligande enhetliga reglerunderlätta medFör att ett

bi-i i riktningstatsbidragsreglema förändrats två mot ettsteg
högkost-utsträckning fungerardragssystem i större ettsomsom
kraftigt,höjtsbostadskostnadsgränsen hadenadsskydd. Den övre

ersättningsprocent. Ivilket till finansierats med sänktdel hadeen
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till därförsamband med övergången statligt föreslogett system
regeringen ytterligare i denna riktning skulleatt ett steg tas ge-

förden höjdes från den dåvarandegränsen gränsenövreattnom
ersättnings-statsbidrag kr till kr/mån samtidigt3 500 4 000 som
regeringenstill förgraden sänktes 85 Vid tidpunktenprocent.

bostadskostnadenförslag många kommuner 90ersatte procent av
förmellan kr och kr/mån. nedre hyresgränsen150 3 500 Den

införts och varit oföränd-statsbidrag, kr, hade år 198280varsom
höjdes till kr.rad fram till införandet då den 100BTP,av

för BOBkan i det här sammanhanget reglernaDet noteras att
fråninnebär den bostadsanknutna delen BOB räknas 2 000att av

uppgår till ellerkr/mån, medan den 3 000, 3 300övre gränsen
kr/mån på familjen har två eller bam.3 600 beroende ett, treom

intervall bostadsbidrag Omdessa lämnas medInom 75 procent.
överstiger dessa kan bostadsbidrag läm-bostadskostnaden gränser

överskjutande bostadskostnadenmed den50 procent uppnas av
till kr/mån beroende på antalet barnkr, kr 6 6005 200 5 900 resp
i familjen.

i 1992:21KBT-utredningen föreslog sitt betänkande SOU
tidigarelåg till grund för denBoszadsstöd till pensionärer, som
mellanpropositionen, bostadskostnadennämnda 95att procent av

förkr/mån kr/mån skulle läggas till grund BTP-300 och 4 500
påberäkningen. oförändrad kostnadsramFörslaget motsvarade en

kommunernas bostadsstöd tillmiljarder kr för kostnader för8
pensionärer. Enligt KBT-utredningen borde bostadsstödet i ökad

inriktas högkostnadsskydd utjämnar bo-grad på ettatt vara som
underlättar flyttning till moderna och lätt-endekostnadema och

inte frågeställ-skötta bostäder. Regeringen behandlade dock den
ningen proposition.i nyssnämnda

mening flera förfinns enligt vår skäl talarDet över-att ensom
bostadskostnadsgränsema inomde nuvarande BTP-syste-syn av

ellerframgår bilaga harborde Som 2 110 000göras.met caav
bland bostadskostnad20 BTP-tagamanärmare procent somen

överstiger inte får med4 000 kr och dänned BTP,ersattmansom
följan-i januari bostadskostnademaFör 1998BTP-tagama var

de avrundade siffror:
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Bostadskostnad/mån Antal BT P-tagare
394 000l-4 000

90 0004 001-5 000
16 0005 001-6 000

4 0006 001-
504 000Summa

harinfördes år 1995för bostadskostnadenSedan nuvarande gräns
budgetpropositionen, utvecklatsenligtboendekostnadsindex, en-

ligt följande:

År på krbostadskostnadIndex Motsvarar en
00041995 3,0

4 1201996 3,6
4 2683,21997
4 4050,91998

maximi-bostadskostnadharAntalet BTP-tagare översom en
utvecklingvarje år.därmed förkr ökar Denna4 000gränsen av

denanpassningtiden förutsätterboendekostnadema över aven
bibehållas. Detbostadsstödets effekt skahyresgränsenövre om

riskerna försärskilt uppmärksammaanledningfinns attatt annars
i modernasärskiltboendekostnademai situation därkomma en

möj-pensionstagarnastillbostäder ledernyproduceradeoch att
bo-försvåras. Omtill åldrandetsitt boendeligheter att anpassa

åldersanpassadeflyttning till moderna ochvidstadskostnaden en
försvårasbostadstilläggetmaximalaligger detlägenheter över

fungerande äldreomsorg.utvecklingen välockså enav
skabostadskostnademanivåer förgäller vilkadetNär som

förändringtillolika alternativfinns detbidragsgrundandevara
konstruk-har påvilket BTP-systemetsberoende på synsätt man

fördel-konstruktionenden nuvarandetion. Om ärattanserman
fallihöjashyresgränsenningspolitiskt riktig borde den vartövre

år 1995.på bostadskostnadennivåntill kr för4 400 att motsvara
boendekost-meddrygt 000 BTP-tagareinnebär 100Detta att en

få höjtkr skulle BTP.nad 4 000över ett
samtidigtskullehyresgränsensådan höjning denEn övreav

för Entotala kostnader BTP.ökning samhälletsmedföra en av
kom-kr/mån medtillhöjning bostadskostnadsgränsen 4 400av

för BTPskulle öka kostnadernapensationsnivån 90 procent sam-
förnettokostnadenför SBTP sjunker ochtidigt kostnadernasom

miljonermed kr.statsverket skulle öka 310
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Om skulle höja den hyresgränsen till kr, skulle0005övreman
möjligen särskildadet bostadstillägget kunna slopas. sådanEn
åtgärd skulle medföra ökad kostnad för miljo-statsverket på 650

kr.ner
Enligt direktiv får inte medförvåra lämna förslag som

redovisningenökade kostnader. lämnade får därmedDen envara
belysning justering bostadskostnadsgränsenbehovet närav av av

ekonomi möjlighet till detta. Vi vill dock här ävenstatens ger
möjligheter oförändradpeka på alternativa inom i huvudsakatt

bostadskostnads-kostnadsram åtgärda problemet med nuvarande

grans.
följerVi vill i på någradetta sammanhang peka nackdelar som

beräkningen bidragsgrundande bostads-gällande regler förav av
vilka för-finnas med vid bedömningenkostnad och bör avsom

ändringar inom del BTP-reglema kan och bördenna ge-av som
högmycketnomföras. Nackdelarna hänger med attsamman en

tillför bostadskostnadenkompensation 90 procent upp enges--
kostnaderingen ersättning förviss nivå, kr/mån, medan4 000 ges

förinnebär kostnadsgränsnivå. gällandeovanför denna Detta att
efter-vilka kanbetydelse för bostäderfår mycketBTP stor som

kanfrågas pensionärer BTP-tagare. Dettaär ovansomsomav
åldersanpassadeflyttning till moderna ochförsvårabl.a.nämnts

framgåttKompensationsnivån leder vidare,bostäder. ovan,som
bibehållenska höjas medtill kostnader kostnadsgränsenhöga om

medDärtill innebär höjd kostnadsgränskompensationsprocent. en
minskatkompensationsnivå risk förså hög 90 procent ensom

inom äldreboendet.kostnadsmedvetande denna del av
beräkningflera skäl reglerna förfinns såledesDet överatt se

kost-syfte begränsabostadskostnad medbidragsgrundande attav
höjning bostadskostnadsgränsen.nadsökningen för en av

förutformas så kostnaderna BTPsådan förändring kanEn att
Exempelvis skullemarginellt.blir oförändrade eller förändras en

till krersättningsgränsen från kr 200höjning nedre 100denav
bostads-kompensation införs församtidigt med 70att procent

neutral.kr bli kostnadsmässigtkostnad mellan och 0004 000 5
BTP-ta-isådan förändring nuvarandeSamtidigt innebär atten

i förhållande till dagenskan få både höjt och sänkt BTP reg-gare
underi boendekostnadler. dag harFör BTP-tagareen som en
sänkthöjningkr innebär den nedre hyresgränsen4 000 etten av

denhöjningkr/mån, inte kompenserasBTP med 90 avav ensom
boende-Alla däremot harhyresgränsen. BTP-tagareövre som en

får totalt höjtkostnad kr/mån BTP.4 200över ett
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minsk-kanhöjs till krden nedre ersättningsgränsen 150Om
bostadskostnaderpensionärer medningen BTP-beloppet förav

kom-kr/mån. Om 70till kr till4 000 begränsas 45 procentupp
ochmellan 000bostadskostnader 4pensation samtidigt införs för

tillkostnadsökningen beräknaskan sammanlagda5 000 kr den ca
mkr.225

bostadskostnadsgränsemamöjlighet förändra ärEn attannan
sänkaiställetpå kr/mån ochslopa nedre 100helt den gränsenatt

visstillexempelvistill 85kompensationsgraden procent enupp
dennaovanförkompensationsgradennivå ytterligare minskaoch

hyresgränsensamtidigt dentill exempelvis 75 övreprocent, som
i hu-möjligt inomkonstruktion detsådanhöjs. Genom är atten

nuvarande hyresgrän-kostnadsram revidera deoförändradvudsak
föränd-väsentligtskulle erhålladagens BTP-tagareutan attsema

rade BTP.

mellanbostadskostnadenFördelning12.3 av

makar

makebostad medVårt pensionär delarförslag: När somenen
dem.mellandelas likabostadskostnadenpensionär, skainte är

pensionärenhänför sig tillbostadskostnadendelDen somav
barnår, ellerbarn under 18tillska grunda BTP. Förrätt som

ingenstudiebidrag, beräknasbarnbidrag ellerförlängtuppbär
bostadskostnaden.andel av

överensstämmer med vårt.förslag:IBIS
iuppfattningutredningensdelarRemissinstanserna: RFV att

intemake/makapensionär delar bostad med ärde fall somenen
bo-börberättigad tillföljaktligen inte BTP,pensionär och är

bostads-deloch endast denmellan demstadskostnaden delas av
tillgrundapensionären börhänför sig tillkostnaden rättsom

nytillkom-gällaregel endast bördock dennaBTP. RFV attanser
tillsammanspensionär bori de fallärenden och näräven enna

pensionär,ocksådennamake/sambomed ärävenän omannan
sin del bostadskostnaden.ska påförasdvs. och avvar en

före-Riksförsäkringsverketsvårt Enligtforslag:Skälen för
make/makamedsammanborskrifter skall, i de fall BTP-tagaren

bostadstillägg,tillpensionsförrnån berättigarinte har somsom
bostads-hela bostadskostnaden beräknas BTP-tagarensutgöra
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kostnad. detNär däremot gäller inkomstprövningen situ-i samma
ation, ska årsinkomsten för dem beräknas hälftenutgöraenvar av

deras sammanlagda årsinkomst. den inteFör make ärav som pen-
sionär räknas hela inkomsten i årsinkomsten,med inget fribelopp
förekommer.

nuvarande reglema förDe bostadskostnadsberäkning blir
förmånligamycket i det enskilda effektfallet. Ensammantaget av

detta blir dock den andra maken blir pensionär, dvs.när ävenatt
bostadskostnaden fördelas på båda makarna bådas inkomsteroch
ingår i inkomstunderlaget,helt kan bli helt eller delvis bort-BTP
reducerat. lägre sammanlagd inkomstTrots minskar således bo-
stadstillägget.

Enligt vår uppfattning ibör dessa fall, i likhet inkomst-med
beräkningen, endast halva bostadskostnaden påföras den make

har pension. bör ankomma påDet utfärdaRFV närmareattsom
föreskrifter angående detta.

Effekten delningdenna bostadskostnaden blir mindre iav av
föreslagnadet den genomförts i nuvarande.detänsystemet om
beror på konstruktionen fribeloppsberäkningen.Det Iav nuva-

rande folkpensionen pensionstillskottet fribe-ochutgörsystem
lopp inte räknas med vid årsinkomstberäkningen förattgenom
BTP. makarnas sammanlagda inkomster sedan delas i tvåNär
delar kommer den pensionär påföras andelär änstörreattsom en
halva inkomsten,den totala eftersom något fribelopp motsvarande
folkpension pensionstillskott inteoch kan från denräknas bort
förvärvsarbetande inkomst.makens kan endastMan säga näratt
den pensionmakarna har begränsas pensionens värdeene av som
fribelopp till hälften vid BTP-beräkningen. Enligt föreslagnade
reglerna fribeloppetkommer dras från inkomsten efter det denatt
delats mellan makarna. Därmed behåller fribeloppet i desitt värde
här aktuella fallen. Resultatet med vårt förslag blir således att

får tillgodoräkna sig bostadskostnadenBTP-tagaren endast halva
samtidigt inräknas mindre andel makarnasmen en av

sammanlagda årsinkomst i inkomstden bostads-reducerarsom
4tillägget. .
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tillbostadstilläggSärskilt13

pensionärer

särskiltförreglernaAnpassning13.1 av

bostadstillägg

behålls iSBTPbostadstilläggetsärskildaVårt förslag: Det
inkomstprövningsreglernaväsentligt oförändrat,allt an-men

innebärDetpensions- och BTP-systemet. atttill detpassas nya
kr/mån.till 200bostadskostnad 5förbeviljasSBTP kan upp

beräknasårsinkomstutgår från denlnkomstprövningen som
för be-avdraginkomstFrån dennaenligt BTP-reglerna. görs
Årsin-kapitalinkomst.påoch skattkommunalskatträknad

bostadskostnadengodkändamed dendärefterminskaskomsten
inkomstbeloppåterståendeOmutgåendeför BTP.efter avdrag

särskiltutbetalaslevnadsnivåskäligförunderstiger normen
redu-hari dagdennivå.till denna Förbostadstillägg somupp

någoninteförtida görspå grundpensioncerad uttag m.m.av
miniminivå.visstillstorlekpensionensuppräkningfiktiv enav

detiliggerfunktionviktigaste attbostadstilläggetssärskildaDet
förmaximigränsenovanförliggerbostadskostnadertäcker som

bostads-omfattarinteSå länge BTPbostadstillägget.det vanliga
påfunktionviktigfyller SBTPkr/mån4 000kostnader över en

förhindranämligeninförandet, attvidavsågs attdet pen-sätt som
beroendeblirinkomstlågbostadskostnad ochsionärer med-hög

nackde-dockdetfinnskapitel 7framgårsocialbidrag. Som avav
Stödethar.SBTPbidragskonstruktionsådanlar med om-somen

kr/måntill 200bostadskostnaden 5fattar 100 menprocent uppav
inkomstavräk-lOO-procentigtill litenbegränsas genomgruppen

förinnebärlevnadsnivå. Det attskäligförning ovanför gränsen
lederdennasig underbefinner gränsekonomiskten person som

bostadstödet.minskninglikatillinkomstökning stor avenen
ekonomisktiskillnaderförhållandevisockså tilllederDetta stora
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mellan med relativt lika situation.stöd ekonomisk Där-personer
pensionä-för vi den bästa lösningen tillbostadsstödetattanser av

förhöjd bostadskostnadsgränsSBTP medersättaattrer vore en
till marginell minskning stödetdetta lederBTP, även avenom

kompensa-för vissa eftersom inteBTP 100 procentgrupper, ger
tion för bostadskostnaden.

kapitel bidragsgrundande bostadskostnadVi har också i 12 om
på finns flera skäl talar förpekat det översynatt av nuva-som en

inget sådantbostadskostnadsgräns för Vi lägger dockrande BTP.
innebära kostnad förförslag eftersom skulle ökaddetta staten.en

bo-statsñnansiella medger höjning dendet lägetNär övreen av
SBTP heltstadskostnadsgränsen för kan dock behovetBTP av

delvis bortfalla.eller
föreslår viförändring BTP-reglemaavvaktan på sådanl en av

i oförändrade. Beräk-för behålls huvudsakreglerna SBTPatt
inkomst-dock bl.a. till deningsreglema behöver anpassas nya

föreslår förprövningsregler vi BTP.
beräkningenkomplicerat,Visserligen regelsystemetär avmen

medför därför ingeti maskinellt ochSBTP sker huvudsak nämn-
komplice-föranlederadministrativt merarbete. detDäremotvärt

till försäkringskassoma ochfrågorrade regelverket mycket upp-
krångligt.levs därför som

inkomstprövning,särskildaVi finner naturligt dendet att som
inkomstun-till utgår från detberäkningen SBTP utgör,rättenav

inne-vi föreslår ska gälla förderlag årsinkomst BTP. Detsom
den skattepliktiga inkomstenutgår från i huvudsakbär att man

exempelvis allmänvissa justeringar. Alla inkomster,med pen-
in-avkastning kapital liksomsion, tjänstepension och ävenav

inkomstberäk-vidfönnögenhet, räknas medkomsttillägg för
tillinkomstberäkning aktuell och hänsynningen. Då denna är tar

innehåller denolika inkomster de komponenterslag somav
ekonomiska möj-bedömningenbör prägla BTP-tagarensavanser

ligheter.
dock ingetförslag till BTP-regler finnsförhållande till vårtI

vidsärskild viktning sidoinkomstemabehov någongöraattav av
inkomstersärskilda viktning vissaSBTP-beräkningen. Denna av

marginaleffektertill utjämna vissavid BTP-beräkningen syftar att
be-motsvarandeinom pensions- och BTP-reglema. Någottotalt

fribeloppprövningen till SBTP. Någothov finns inte vid rättenav
Reduceringsinkoms-SBTP-beräkningen.ska inte gälla vidheller

vid beräkningen SBTP.ska alltså inte användasten av
särskilt bo-pensionstagarens behovkunna bedömaFör att av

årsinkomstenstadstillägg inte bara den framräknadedet dockär
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har betydelse. disponibla inkomsten ocksåDen påverkassom av
den kommunalskatt pensionären inteerlägger. Om tarsom man
hänsyn till variationema i kommunalskattens innebärstorlek det

pensionär bor i kommun med hög kommunalskatt iatt en som en
verkligheten har mindre disponibel inkomst SBTP-be-vadänen
räkningen medan pensionär bor i kommun medanger, en som en
låg kommunalskatt i verkligheten har bättre situation. Detta ären
otillfredsställande och får ökad betydelse med pensions-de nya
och skattereglema. Vi därför årsinkomsten, tidigareattanser som
räknats fram, minskasska med beräknad förkommunalskatt, att
därmed få fram inkomst dispo-bättre speglar den faktiskten som
nibla inkomsten för SBTP-tagare.en

Vid SBTP-beräkningen det inte möjligt utgå ifrån denär att
faktiskt erlagda kommunalskatten eftersom förstdenna klarär när
taxeringen slutligt fastställd. därför nödvändigt utgåDetär är att
från beräknad kommunalskatt, sig inkomstgrundar på denen som

tjänst näringsverksamhetoch ingår i årsinkomsten. Vidareav som
bör hänsyn till beräknad skatt eventuell kapitalinkomst. Dettas
förrnögenhetstillägg vi också föreslår ingå i årsinkoms-skasom

inte skattepliktig inkomst. detdäremot Beräkningenärten av-av
för föreslårdrag skatt kan maskinellt i samband medgörassom

administrativtuträkningen innebär ingetSBTP och därförav
blir kompliceratmerarbete, regelsystemet någotäven änom mer

dagens regler.
inkomsten makenNär det gäller makar beräknas för vardera

sigför och därefter avdrag för respektive beräknademakesgörs
kommunalskatt och skatt på kapitalinkomst. sålunda beräk-Den
nade inkomsten därefter ihop beräk-läggs och dennaav summa

hälften inkomstvardera makens vid prövning SBTP.nas vara av
dagens räknasI regelsystem också det betalasBTP, ut,som
inkomst. Vi denna bestämmelse till sin innebörd börattsom anser

bibehållas, uttryckas på Bestämmelsenannorlunda sätt.ettmen
bör utformas så den bostadskostnad godkänns för SBTPatt som

beräkningminskas utgående gäller reglerna förmed detBTP. När
liksom BTP-reglemabostadskostnadens storlek börav nu-

gälla för SBTP.även
mednettoinkomst fram enligt minskasDen räknassom ovan

den bostadskostnad efter avdrag för BTP-beloppet.återstårsom
levnadsnivååterstående understiger skäligOm inkomstbelopp

nivån.beviljas SBTP till denmed belopp upp
speciell frågeställning anknytning till SBTP-reglemamedEn
inkomstberäkningen pensionärer integäller för de har oav-som

till inkomstprövnings-kortad pensionsförmån. Vårt förslag nya
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principen fak-för på utgår från denregler BTP bygger att man
enligt för skatte-tiska inkomsten i huvudsak beräknad reglerna

vill fullfölja princip fullt inne-pliktig inkomst. Om denna utman
vid SBTP-in-enligt vårt beräkningenbär det, synsätt, att man av

tillfrån orsaken låg pensionsinkomst ochkomst ska bortse en en-
inkomsten. innebär i sin någonbart den faktiskabeakta Det atttur

inte pensionsbeloppet för vissauppräkning görs grupper, ex-av
tidigareempelvis pensionärer med reducerad pension på grund av

avgiftsbetalning ellerpension, försummadgjort förtida uttag av
ålderskvaliñkationsreglera inom änkepensioneringen.

till syfte pensionär inte ska bli bero-Eftersom SBTP har att en
enligtsocialbidrag sinende för kunna betala hyra böratt man,av

faktiskavår uppfattning, med de pensionsinkomstemaräkna även
gjort förtida inte medför pensionärer har fl. ochde uttagsom m.

pensionsinkomst.fiktiven
pension eller 40-uppbär kvotdelsberäknad 30-denFör som

gäller försituationen liknandefolkpension dendelar är somav
framhållit i kapitelSom vi llde ärnämntsgrupper som ovan.

olikasituationen för pensionärerekonomiska dennaden grupp
sidan kvotdelsberäknade allmännavid denberoende de, avav om

utländskinkomster exempelvis i formpensionen, har andra av
pensio-utländskapension. sistnämnda fallet påverkar dendetl

tillgarantipensionen. med hänsynstorlek också Bland annatnens
någonviolikheter i pensionens sammansättningdessa attanser

inte skapensionsbeloppet till miniminivåfiktiv uppräkning av en
vid inkomstprövningen SBTP. sådantEtt synsätt stäm-göras av

undvika bero-nämligensyftet for SBTP,väl medöverens attmer
råd med bra boende.endet socialbidrag för ha ettattav

Socialtjänstutredningen fåttredovisat i kapitel harSom ll
förändringar inom SBTPtilläggsdirektiv bl.a. belysa äratt omom

förekonomiska trygghetlämplig lösning för åstadkommaatten
behandlingen vårt förslagvissa äldre invandrare. fortsattaDen av

frånförslagpå denna punkt bör därför samordnas med kommande
Socialtjänstutredningen.

effekterFörslagets13.2

pådagens beräknas den disponibla inkomstenI SBTP-system ett
in-schablommässigt fullständig avräkning SBTPEn motsätt. av
tillberättigadkomsten uppnås därför endast pensionären ärom

på drygt 30särskilt grundavdrag har kommunalskattsamt pro-en
inkomstberäkninginnebärVårt förslag exaktcent. somen mer
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jämnar skillnaderde i disponibel inkomst mellan SBTP-tagareut
i låg- respektive högskattekommuner dagens systemsom ger

till.upphov Konstruktionen SBTP korrigerar denäven över-av
kompensation till pensionärer i lågskattekommuner densom
övergångsvisa garantipensionen medför.

Som framgår i avsnittanalysen innebär förändring7.3.2av en
enligt förslagvårt SBTP-tagare i kommuner med låg skattesatsatt
kommer få något ekonomisk situation idag medansämre änatt en
det omvända gäller för de med hög kommunalskatt.en
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inkomst-direktiv framhålls det förvåra nuvarandeI att systemet
reglernaprövning åren har för kritik på grundutsatts attavgenom

omständlig ochsvårbegripliga medförtupplevts tungsamt ensom
samtliga försäk-Vi därför gjort förfrågan tillhantering. har en

nuvarandefå bild problemen med denringskassor för att aven
samstämmigadministrationen. Försäkringskassoma redovisar en

kapitelförenklas. 10uppfattning nuvarande BTP-regler bör Iatt
vi årligför inkomstberäkning ochföreslagit reglerhar om-ennya

vi iredovisarden bakgrundenprövning till BTP. Moträttenav
bostads-administrativt förföljande förslag tilldet nytt systemett

tillägget.

BTP-administrationNuvarande14.1

pensio-ansökerförsäkringskassan ska kunna bevilja BTPFör att
pensionstagarenbostadstillägget. Därvid lämnarsjälvnären om

situation. gäller inkomstersin ekonomiskauppgifter Det avom
exempelvissidan den allmänna pensionen,olika slag vid egenav
förmögenhetstill-förvärvsarbete ochmakes inkomsteller av

upplys-pensionstagaren inte lämnabehövergångar. Däremot
kom-liksom inte statlig ellerpension hellerningar allmän omom

finns till-uppgifter redantjänstepension, eftersom dessamunal
pensionstaga-inkomster behövergängliga. uppgifterUtöver om

och hurupplysningar sina boendekostnaderockså lämna omren
imånga bor lägenheten.som

inlämnasvanligaste situationen ansökan BTPDen när en om
försäkrings-blir ålderspensionär. samband mednågon I attär när

månader förepensionens storlek, någrainformerarkassan om
också upplysning möjligheternapensionsmånaden, lämnas attom

detbifogas inte ochansökningsblankettansöka NågonBTP.om
villhanpensionstagaren bestämmerblivandedenär omsom

beviljaskan ålderspensionin ansökan. daglämna I sär-utanen
införandet detskild ansökan, i samband med nya pen-men av
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sionssystemet ändras dessa rutiner eftersom pensionsåldem görs
flexibel.mer

Också det gäller beviljatsnär andra pensions-personer som
förmåner, berättigar till fårBTP, pensionstagaren informa-som
tion möjligheten ansöka bostadstillägg, exempelvis iattom om
samband med beslut förtidspension.om

Sedan försäkringskassan beslutat bostadstillägg gäller be-om
slutet tills vidare. BTP-tagaren har dock skyldighet anmälaatten
ändrade förhållanden. Enligt rekommendationerRFV:s ska sådan
anmälningsskyldighet föreligga bl.a. vid inkomstföränd-anses en
ring uppgår till 10 basbeloppet, dvs. 4 000procentsom av ca
kr/år.

BTP-tagaren bör givetvis anmälan förhållan-ändradegöra om
den andra skäl inkomsterna förändrats, exempelvisäven än attav
vid höjd hyra. finns också möjlighetDet för försäkringskassoma

räkna BTP automatiskt vid hyreshöjningar den försäk-att om om
rade lämnat tillstånd härtill.

Omräkning alltidBTP i januari månad varje år igörsav sam-
band med den allmänna pensionen räknas med hänsyn tillatt om
basbeloppets förändring. Om BTP-tagaren uppbär statlig eller
kommunal tjänstepension vid denna omräkning också hänsyntas
till förändringen tjänstepensionens storlek.av

Enligt Riksförsäkringsverkets Allmänn råd 1998:13 Kvali-
tetssäkring kvalitetskontrolloch vid de allmänna försäkringskas-

rekommenderas försäkringskassoma efterkontrollgörasoma en
år för bedömning till VidBTP. våra kontaktervartannat rättenav

med försäkringskassorna har dock framgått efterkontrollenatt
inte har den omfattningen, bl.a. beroende på ansträngd arbets-en
situation.

14.2 Slutlig eller preliminär beräkning av

bostadstillägg

Vårt förslag: Bostadstillägg ska beräknas slutligt direkt vid
beviljandet för flertalet pensionärer, nämligen för dem ut-som

sådan pension bestämd foröver året, har högst lO 000ärsom
kr år i inkomster från tjänst och näringsverksamhet ochper
högst i150 000 kr nettoförmögenhet. För andra pensionärer fö-
reslår vi bostadstillägg beräknas preliminärt slutligmedatt en
avstämning taxerad inkomst.mot
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BOBliksomHuvudprincipen BTPförslag:IBIS:s är att --
slutligkalenderåret medpreliminärt för avstäm-ska beräknas en

folkpensionPensionärer med enbartinkomst.ning taxeradmot
dockskaringa förmögenhetingen ellerpensionstillskottoch samt

slutligt beslut direkt.kunna erhålla ett
berörremissinstanserfåtalEndastRemissinstanserna: ett

beräkningen BTPrimligt görsdetfråga.denna FKF att avanser
förenklatavstämning. tillämpaslutlig Attpreliminärt med etten

ringaelleringapension ochmed enbartpensionärerförsystem
ifråga-kanrimligt i dagsläget,förefallakapitalinkomster kan men

kommunförbundet ochOckså Svenskaprincipiella skäl.sättas av
medpreliminärtberäkningenrimligtdetSPF görsatt enanser

all-deneftersomframhåller dockavstämning. SPFslutlig att
ingenbörutbetalasåret innan denfastställspensionenmänna

inkomster.inte har andrapensionärefterjustering ske för somen
ettpreliminärtordningen mednuvarandedenLRF attanser

ändras. Denbörbostadsstödslutligt beslutefterhandioch ett om
sådanoftastekonomiska situationbostadsstödsberättigades attär

socialautifrånifrågasättasfog kanåterbetalningskrav medett
grunder.

bostads-beslutendag grundasvårt förslag: IförSkälen om
underårinkomstenden aktuellaberäkningpåtillägg peraven

fördagenräknas värdetförmögenhettiden. Förden närmaste an-
kapitel bostadstilläggföreslagit besluti 10Vi harsökan. att om

kalen-kommandeförinkomstenberäknadepå denska grundas
l997ettbarnfamiljer gäller sedantillbostadsbidragderår. För

uppskattningpågrundaspreliminärt beslutdär avettsystem en
slutligt beslutvid motsedan stämsårsinkomst,aktuell avsom

utbetaltAvräkningår.för dettainkomsten görs mottaxeradeden
återkravochinkomstberäkningenpreliminäraenligt denbidrag

fyllnadsutbetalningeller görs.
preliminäraårsavstämning 1997finns frånErfarenheter avnu
år. Avstäm-för dettainkomstentaxeradebostadsbidrag denmot

visar 46ochhushåll procent000ningen gäller 445 att avcaca
sin fak-tilli förhållandebostadsbidragför lågtfåttdessa hade ett

förfåtthademedan 44 ettåret,tiska inkomst under procentca
ibidragkorrekthade fåttOmkring 10högt bidrag. ettprocent

inkomsten.förhållande till
kr000fått 100-1flertalethadebidragfått för lågtdeAv som

fåtthadehushåll10 000året,bidrag underför lågt närmaremen
bidragför högtfåttbidrag.för lågt Av000 kr5över gruppen som

00045medanbidrag,för högt närmare000 krfått 100-1hade A
bidrag.mycketförkrfått 5 000hushåll hade änmer
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erfarenheterDessa från bostadsbidragen till barnfamiljer visar
svårigheterna i förväg beräkna inkomsten för kalenderår.att ett
Resultaten visar också på behovet avstämning i efterhandav om

har med inkomstberäkning för kommandeett systemman en pe-
riod. Utan sådan avstämning blir resultatet inkomstpröv-en av
ningen felaktigt och orättvist, del får lägre och delavsevärten en

högre bidrag de har till enligtavsevärt reglerna.än rätt
Vi det grundläggande rättvisefråga inkomst-attser som en en

prövning på korrekt likvärdigtoch fångar och värderarett sätt upp
de olika inkomster enligt reglerna ska ingå i beräkningensom

de fasta och lättberäknade eller varierande ochäroavsett om
svåra beräkna i förväg. Med detta rättvisekrav alternativetbliratt
till med avstämning i efterhand osäkra inkomstbe-ett system av
räkningar direkt utgå från kända faktiska inkomstatt senast som
då period två år bakåt i tiden. Vi i tagithar kapitel lOavser en
ställning till denna fråga och föreslagit beslut bostads-att om
tillägg ska grundas på den beräknade inkomsten för kommande
kalenderår. bakgrundMot erfarenheterna från BOB-systemetav

det viktigt precisionen i dessa inkomstberäkningar bliär kanatt
högre. inkomstförhållandenaMed hänsyn till skiljer sig mellanatt

barnfamiljer respektive ålderspensionärer vibedömer attgruppen
de avvikelser mellan preliminär och slutlig inkomstberäk-stora
ning framkommit vid BOB-avstämningen blir relativt fåta-som
liga bland BTP-tagama. Som redovisar i följandedet gör pen-
sionäremas inkomstförhållanden det möjligt beaktandemedatt -

nyssnämnda grundläggande rättvisekrav tillämpa förenk-ettav -
lat beslutsförfarande för flertalet jämfört med deBTP-tagare reg-
ler gäller för bostadsbidrag till barnfamiljsom er.

Från försäkringskassor har framhållits pensionäremas eko-att
nomiska situation förändrats under de åren och det bli-senaste att
vit allt vanligare pensionäremas förmögenhetsbild varierar.att
Sparande i olika fonder ökar liksom aktivt handlande medett ex-

empelvis aktier. Detta pensionärskollektivet inte längregör äratt
lika homogent tidigare det finns växandeutansom en grupp pen-
sionärer med inkomstsituation varierar imellan åren ochen som
det avseendet liknar den kan gälla barnfamiljförmer som

IBIS förslag innebär inför prelimi-medatt ett systernman en
beräkning BTP och slutligtnär beslut med avräkning. Förettav

pensionärer med enbart folkpension till-och pensionstillskott
ingenmed eller ringa förmögenhet förstaskulle docksammans

beslutet bli definitivt. Enligt vår mening pensionä-det bådeär ur
synpunkt och administrativa skäl önskvärt använd-attrens av
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kan gällasistnämnda förenklade beslutsförfarandetningen detav
möjligt.så andel BTP-tagamastor somav

möjligt få fram beslutsunderlagVi det också att som geranser
förfarandeinkomstberäkningen detta enklaresådan säkerhet i att

försäk-med beaktandeflertaletkan omfatta BTP-tagare, även av
inkomstsitua-varieranderingskassomas iakttagelser om en mera

medför BTPpensionärerna. Inkomstemation bland stora grupper
kalenderåret.för kommandesäkerhet detkan beräknas med stor
pension ochpensionärer med enbart allmängäller framför alltDet

årliggällerinkomstförändringar främstavtalspensioner, vilkas en
pensionsomräkning.indexmässig

pensionärerför deBTP-beräkning bör kunnaslutligEn göras
arbetskade-pension ochi form allmäninkomstendast har avsom

och liv-pensionengälleryrkesskadelivränta. dessaeller För att
prisbasbeloppetfastställs efter detför följande år atträntan nya

förändrarautomatiskt ochOmräkningen skerhar fastställts. pen-
rutinerMotsvarandejanuari följande år.från ärsionens storlek

avtalspension fast-avtalspensionema. de fallIvanliga föräven en
finnspensionsbeloppetuppgiftåret, ochställs gång omomen

allmännaför dentillämpasreglertillgängligt, bör somsamma
bidragsåret.följandeslutligt för detberäknaspensionen, dvs. BTP

beroendeblir beslutsgångeninkomsterockså har andraOm denne
följande.vi lämnar i detde förslagav

i de fall BTP-tagarebetänkandeföreslog i sitt ut-IBIS att en
kapitalinkomsterrelativt småharpensionsinkomster endastöver

dennaVi delartillämpas.kunnaförenklat förfarandeborde ett
förgällaförfarandet börförenkladeuppfattning detattansermen

förslag.enligt IBISänstörreen grupp
in-kapitalinkomsterberäkningförreglernanuvarandeDe av

ansökan.fördagenförmögenhetsvärdetfrånnebär utgåratt man
kalenderår detinkomstberäkning ärförslagMed vårt na-perom

ellerdeklarationivärdenturligt utgå från de tasatt uppsom .
vidförmögenhetskattepliktigbankbesked och senastesom avser

ka-föregåendekapitalinkomst under detårsskifte närmastsamt
in-eventuelltberäknasuppgifter skalenderåret. Utifrån dessa

kapitel 10underenligt vårt förslagfönnögenhetkomsttillägg för
uppskattningförunderlaguppgifterna ocksåoch kan avenvara

kalenderåret. Förkommandedet attkapitalavkastningen under
beräkningar,enhetlighet i dessatillfredsställandeuppnå somen

bör RFVåret,utvecklingen underantagandenhar inslag omav
antagandenvilka rän-rekommendationerutfärda årliga omom

grund förtillliggaskabidragsåretteutveckling under somm.m.
kapitalinkomster.beräkningförsäkringskassans av
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Med denna uppläggning vi det möjligt tillämpaatt ettanser
förenklat förfarande med definitiv inkomstberäkning och BTP-
beslut för pensionärer med till kr i förmögenhet.150 000upp

förutsätterDetta uppgifter förmögenhet vid årsskiftet föreatt om
bidragsåret finns tillgängliga vid inkomstberäkningen liksom
uppgift utdelningar realisationsvinsteroch under före-räntor,om
gående år. tillägg för förmögenhetDet vi föreslår då beräknaskan
slutligt för alla, eftersom vi förrnögenhetsuppgiftattanser samma
ska användas vid preliminärt slutligt beslutsför-ochäven ett
farande.

Beräkningen kapitalinkomster skall, nämnts, gö-av som ovan
ledningmed inkomstuppgifter för föregående år, förmö-ras av

genhetstillgångar vid årsskiftet och ränteutveck-antaganden om
ling, realisationsvinster under det kommande Kapital-året.m.m.
inkomster vid kr förmögenhet150 000 och exempelvis 5 procent
ränteavkastning blir Vid7 500 kr. eller lägre2 högreprocent

blir inkomstavvikelsen 000 kr. Större avvikelser före-3 kanränta
komma, realisationsvinster vid försäljning aktierex. genom av
och andra Vidvärdepapper. avvägning avvi-mellan risken fören
kelse från den beräknade kapitalinkomsten för bidragsåret och
fördelen med förenklat beslutsförfarande rimligtvi detett anser

försvarligtoch tillämpa definitivt beslut till förmögen-att upp en
het på kr för pensionär150 000 och för makar.300 000 krensam

Utöver här berörda pensionsinkomster och kapitalinkomster
förekommer också arbetsinkomster och andra inkomster. Vi anser

sådana övriga inkomster uppgå tillsammanlagt beräknasatt om
högst 10 000 kr under året bör det förenklade beslutsförfarandet
kunna tillämpas.

Enligt vårt förslag kommer således övervägande delen av
BTP-tagama från början erhålla slutligt beslut, nämligen deatt ett
BTP-tagare sådan pension bestämd för året,utöver ärsom, som
har högst kr i inkomster tjänst10 000 från näringsverksamhetoch

högst i150 kr förmögenhet. pensionärer000 övrigaFörsamt
föreslår vi beräknas preliminärtBTP för kalenderåret medatt en
slutlig avstämning den taxerade inkomsten.mot

pensionstagareDe kommer preliminärtomfattasatt ettsom av
och slutligt bidragsbeslut blir således in-medBTP-tagareett
komster viss omfattning vid sidan allmän pension ochav av av-
talspensioner och/eller vissmed fönnögenhet. Till denna grupp
hör också med inkomst näringsverksamhet överpersoner av

kr.10 000 Av redovisning i bilaga framgår nuvarande2 blandatt
BTP-tagare har knappt 65.000 förmögenhet överpersoner en
150 000 kr. Vidare kan uppskattas in-20 000 haratt ca personer



frågor 235AdministrativaSOU 1999:52

ka-pension ochsidankomst överstigande kr år vid10 000 per av
pitalinkomster.

antalet BTP-ta-denna 15För utgör procent avgrupp, som ca
iberäknasvårainkomsterkan konstateras deras är attattgare,

realisationsvinstertidenvarieraförväg eftersom de kan över t.ex.
falliockså dessakapitaltillgångar. kanför Detden har störresom

inkomstutvecklingensjälv bedömasvårt för BTP-tagaren attvara
beräknadetill denavvikelse i förhållandeåret meddelaunder och

i in-säkerhetgraduppnå motsvarandeårsinkomsten. För att aven
flertaletför detkomstberäkningen för denna storagrupp, som

rättvisefrågavilketinkomstbild kanmed "enklare" ses som en --
inkomst-motsvarandeför dem användavi det lämpligt attanser

år finns i BOB-systemet.prövningsteknik sedan ett parsom
Vi också den här BTP-tagare, attatt genomgruppen avanser

förmögenhetsituation medekonomiskvarierandede har en mer
handskaspensionen,vid sidan äveninkomsteroch är attvanaom

medföljeri ekonominosäkerhetennågotmed den större ensom
förriskfölj andeBTP-beräkning och däravslutligpreliminär och

återbetalning. v
isigremissinstanserdeocksåkan yttratDet attnoteras som

förslagvårttill skillnadtillstyrkt förslag,sakfrågan IBIS motsom
preliminär ochförfarande medkompliceradeinnebär detatt mer

omfatta flertaletinkomstberäkning skulle BTP-tagare.slutlig
anmälaskyldighet förgenerell BTP-tagarefinnsdag attI en
förslagVårtbostadstillägg.tillpåverkarförändringar rättensom

förbeviljandetvidbostadstillägget direktslutlig beräkning avom
anmälningsskyldighetsådaninnebärflertalet BTP-tagare att en

frågantillVi återkommerreglerna.i debehöver finnas även nya
avsnitt 14.6underefterkontrolleranmälningsskyldighet ochom

och 14.7.
ochberäknasSammanfattningsvis innebär vårt förslag BTPatt
hardeFörslutligt för 85 BTP-tagama.beslutas procent somavca

tjäns-pension,omfattning vid sidan allmänvissinkomster avav
förmögenhetkapitalavkastning eller har övertepension och

avstämningberäkning sedanpreliminär ochkr150 000 görs en
föreligger.inkomstuppgifterfaktiskaoch avräkning BTP närav

hardemförinnebär enbartsådan lösning,En att sommansom
tillämpastorleksordning kommervisssidoinkomster ettattav en

bådeberäkning tillgodoserpreliminär öns-med BTP,system av
ochkontinuitet för pensionstagarnatrygghet ochkemålet enom

bättreSamtidigt innebär förslagetadministration.förenklad en
ekonomiharkontrollmöjlighet de BTP-tagare som va-ensomav

påinkomstprövningen fungeratiden. Därmed kanrierar ettöver
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likvärdigt och rättvist för olika slags inkomstersättmer attgenom
avräkningen tillförlitliga uppgiftergörs faktiska inkoms-mot om

både för den har enbart fasta ochter lätt beräknadesom pen-
sionsinkomsten och för den har varierade inkomster ärsom som
svårare beräkna för år framåt.att ett

14.3 Nybeviljande bostadstilläggav

Vårt förslag: De nuvarande reglerna för förstagångsansökan
bostadstillägg behålls i huvudsak. Bostadstillägg be-om som

viljas under bidragsåret beslutas för tiden fram till bidragsårets
slut. Bostadstillägg beviljas från ansökningsmånaden. Avser
den första bidragsperioden del bidragsåret beräknas bo-av
stadstillägget alltid slutligt.

Enligt AllmännaRFV:s råd l998:l3 kvalitetssäkring ochom
kvalitetskontroll vid de allmänna försäkringskassoma ska föl-
jande handlingar bifogas ansökan BTP:en om

För beräkning bostadskostnaden ska kopia exempelvisav av
hyresavi och/eller lånehandlingar bifogas. uppgiftNär det gäller

inkomst och förmögenhet bifogasska kopia lönespecifika-om av
tion, utbetalningsavier övrigaavseende inkomster, taxeringsupp-
gift, deklarationsblankett och skuldhandling.

Det kan konstateras de uppgifter försäkringskassanatt som re-
dan har BTP-tagarens ekonomiska förhållanden vid förstaom an-
sökningstillfallet i begränsad till den allmänna pensionensärstort
storlek. erhålla uppgifterFör övriga inkomster, fönnögen-att om
het och bostadsförhållanden krävs således pensionstagarenatt
själv lämnar dessa upplysningar.

När pensionstagare ansöker bostadstillägg första gångenen om
behöver därför fortsättningsvis fullständig ansökanäven görasen
med uppgifter såväl bostads- inkomstförhållanden. Sedanom som
försäkringskassan granskat till föreligger kas-BTP fattarrättatt

beslut i ärendet.san
Vi behandlar i avsnitt l4.4.3 frågan tidsperiod bi-vilkenom

dragsåret ska omfatta. Om pensionären ansöker frånBTPom en
månad bidragsårets början bör kassans tidenbeslutänannan avse

fram till bidragsårets slut, inkomstförhållandena omvandlasmen
till tolvmånadersperiod. Som exempel på sådan situationen en
kan beviljas ålderspension från 65-årsmånadentas en person som
och denna infaller i augusti. innebärDet bedömningatt görsen av
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uppräk-till slutaugusti åretsfrånpensionstagarens inkomst men
inkomstenberäknatolvmånadersperiod. Genomtillnad atten

resultatetuppnåroch framåtbörjanbidragsperiodensfrån attman
in-till BTPkalenderåretunderblir detsamma rättennäroavsett

däremotskulleför kalenderåretberäknasSkulle inkomstenträdet.
tillåretunderpåverkasBTP-belopp rättentidensden första närav

förvärvsinkomstenden högreeftersombostadstillägg inträder,
ålderspensio-vidkalenderåretinkomsten underpåverkar t.ex. en

månad.augustinering fr.o.m.
BTP-ärendetibeslutarförsäkringskassansamband medI att

slut-skaBTP-beräkningentillställningocksåkassan varatar om
preliminärt besluterhållaskaBTP-tagarenlig eller ett somom

utfär-dåochinkomstuppgifterdefinitivaräknas ettmotavsenare
beslut BTPfår förstadenslutligt beslut. Fördat ett somomsom

all-beslutförstadettavi dockåretdelgäller under attanseren av
allmäninkomsterpåstorleken utöverslutligt,tid ska oavsettvara

inkomstenavstämninghärtillAnledningenpension. är att aven
förgällerinkomstTaxeradsvårblirdel åretför göra.atten av

Därförfall.hjälp i dessaliten atttillhela året och är enanser
förfårinkomstberäkningarvissai accepterasökad osäkerhet

bidragsperioder.dessa kortare
BTPinnebäransökningsförfarandetför attNuvarande regler

ansökningstillfället.föremånaderretroaktivt förbeviljaskan tre
bostadsbi-innebärinom BOB-systemetreglerMotsvarande att

uppfattningEnligt våransökningsmånaden.beviljas fråndraget
bostadsstöden.bådaregler för defråga hai dennabör sammaman

alltsåochansökningsmånadenfrånbeviljasVi föreslår BTPatt
detkanför BOB.gäller Här atttill de regler noterasansluter som

år 2001ålderspension frånföransökningsförfarandetförändrade
månadenmedochtidigast frånbeviljasålderspensioninnebär att

till försäkringskassan.inansökan komdetefter att
informationmedi sambandbörförsäkringskassomaochRFV

in-pensionsfönnånerålderspension och andra äventillrättenom
börInformationenbostadsstöd.fåmöjligheternaformera attom

pensionsan-medsamtidigtlämnasansökan BTPsyfta till att om
sökan.
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Årlig omprövning14.4 förenklat-
beslutsförfarande

Vårt anslutning till kalenderårsskifte social-förslag: börI ett
försäkringsadministrationen så långt möjligt uppgift om

tjänstepensioner för kommande Uppgiftdet året.BTP-tagarens
från iändrad hyra bör också kunna överföras automatisktom

bostadsföretagen.fall de störstavart
övrigtför allmän pension och tjänstepensionBeloppen samt

på ansökningsblankettbeslutsunderlag sammanställs somen
nödvän-sänds till de aktuella BTP-tagarna. BTP-tagaren gör
korrektadiga kompletteringar och försäkrar uppgifterna äratt

återsända till försäk-underteckna underlaget och detattgenom
handläggningringskassan för och beslut.

beslutat bostadstillägg förstaEfter försäkringskassanatt om
återstoden bidragsåret. fågången gäller beslutet under För attav

uppgifterna inkomster,fortsatt bostadstillägg krävs således att om
aktualiserasbostadskostnadförmögenhet och att ett nyttgenom

detta årligainfordras. angelägetbeslutsunderlag Det är att om-
administrativa förfarandetutformas så detprövningsförfarande att

enskilde försäkrings-såväl denförenklas. BTP-tagarenFör som
ansökningsförfarandet och handlägg-kassan det viktigtär att

moderna inforrna-användaningen kan underlättas attgenom
tionstekniska metoder.

uppgifter på-principiella förslag innebär därförVårt att som
möjligt ochtill så långt ska samlas RFVverkar BTPrätten av

ansökningsblankett till denskrivas in påsedan sänds uten som
principiredan uppbär Vårt förslag påminner såledesBTP.som

tillämpas förenkladförfarande i dag för rutinen meddetom som
självdeklaration.

tillgäng-uppgifter i inteFörslaget förutsätter dag finnsatt som
myndigheterliga i kan överföras dit fråndatasystem andraRFV:s

vilkainstitutioner. Nedan lämnas redovisningoch närmareen av
BTP-beräkningen.uppgifter finnas tillgängliga förbehöversom
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inkomstberäkningUnderlag för14.4.1

tjänstepensionpension ochallmänUppgift om

socialför-uppgifter ibörjan vissavid åretsi finns detRedan dag
pensionstagarenssäkringsadministrationens ADB-system om

gäller i förs-kommande kalenderår.inkomstsituation under Detta
pensionens storlek,allmännauppgifter denhandta som om-om

ifastställtsprisbasbeloppårligen enligt deträknas septem-som
Även tjänste-kommunalstatlig ochomräknaduppgifterber. om

tillgängligaipension finns systemet.
ochAMFtjänstepensioner betalasUppgifter ut avsomom

uppgif-ADB-avdelning, skrivertillöverförs RFV:sSPP utsom
respektive kontor. Dessatilloch sänder demlokalkontorterna per

kontrolleraförsäkringskassomamöjliggör föruppgifter att upp-
användaelleromprövningvid BTPgifterna i ärende attett av

efterkontrolltill BTP.impuls avsom en
finns kan konstaterasänstepensionervilkagällerdetNär som

ochSACO:sochTCO:sorganisationerna LO:s,fackligadeatt
vminstområden hararbetsgivarmotpartersrespektivederas en

i kollek-ingårtjänstepensionsplanertjänstepensionsplan. Dessa
allainnebäravtalsområde. Dettivavtalen på respektive att som

sittpåtjänstepensionenomfattaskollektivavtalunderarbetar av
avtalsområde.

90täckaberäknaspensionsplanema,vanligastefyraDe casom
arbetsmarknaden, är:procent av

Avtalspension SAF-LO-
tidigareavtalspension dendennamed år 1996Från och ersatte

avsedd förTjänstepensionentilläggspension.särskild ärSTP,
Pension,Administreras AMFprivatanställda arbetare. somav

månad.änstepensioner varje340 000betalar ut ca
tilläggspension ITPhandelnsIndustrins och-

tjänstemän.privatanställdaföravseddänstepensionen är
270 000betalarvarje månadSPP,Administreras ut casomav

tjänstepensioner.
PA-9l-

anställda.flestaomfattar dePA-9lPensionsavtal statensav
pensions-tidigare SPR Statensmed detfrån och 1992Ersatte

Pensionsverk SPV,Administreras Statensreglemente av
änstepensioner.330 000månad betalarvarje ut casom

PA-KL-
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landsting och för-Tjänstepension för anställda i kommuner,-
Pension ABsamlingar. Administreras Kommunsektomsav

varje må-tjänstepensionerbetalar 298KPA, 000ut casom
vissa kommu-betalar tjänstepensioner förOckså SPVnad. ut

nalanställda.
Övriga pensionsavtal-

avtalsområ-mindre pensionssystem för andrafinns fleraDet
ikooperationen,exempelvis anställda inomförden, gällersom

vissa yrkeskate-harförsäkringsbolag eller banker. Dessutom
pensionsavtal.journalister, In-arkitekter ochgorier, egnasom

antingeni allt väsentligtnehållsmässigt liknar dessa avtal av-
pensions-eller dessatalspension SAF-LO ITP. De större av

i följandeänstepensioner varje månadstiftelser betalar ut om-
fattning:

AntalPensionsstiftelse tjänstepensioner
69 000PensionKP

pensionsstiftelse 9005Apoteket AB:s
800Sparinstitutets pensionskassa 4

pensionskassa 4 500Pressens
pensionskassa 4 300Försäkringsbranschens

pensionsstiftelser,antalfinnsHärutöver stortett avser an-som
registrerade hosstiftelser skai visst företag. Dessaställda ett vara

sitt räknar medhari där företaget Manlänsstyrelsen det län säte.
pensionsstiftelser,åtminstonefinns 4 000det merpartenatt varav

finnslänlänsstyrelsen i Stockholmsi de städerna. Hosstörstatre
pensionsstiftelser.registrerat 1 100ca

för för-depensionsstiftelsemaförGemensamt är att ansvarar
företaget mot-stiftelsens kapital, medan detvaltningen ärav

storlek. Depensionsutbetalningensbeslutarsvarande omsom
vissamycket;tjänstepensioner varieraravtal reglerar dessasom

avtalenliknar centralai utsträckning deavtalföretag har storsom
indivi-mycketmedan andraarbetsmarknadensmellan ärparter

endapensionsstiftelser kanVissaduellt utformade. an-avse en
Vissaanställda.omfatta antalandra kanställd, medan ett stort

index.årligen med någon formtjänstepensioner räknas avupp
eller inte alls.höjs oregelbundetmedan andra mer

enskilde och föruppgiftslämnandet för denminskaFör attatt
di-fårvi det angeläget RFVförenkla administrationen attanser

tjänstepensionens storlek kom-till uppgifterrekt tillgång om
deomprövningen det gällerår inför BTP. Närmande storaav

inteadministrerar tjänstepensioner torde detbolagen mötasom
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tjänstepensionensuppgiftersvårigheter lämnanågra stor-att om
bear-ADB-avdelning förtillADB-rutiner direktlek via RFVzs

lämpligen lämnasi fallbetning uppgifter kan sådantdär. Dessa
månad.till under decemberRFV

berördaintresse för allaEftersom det bör gemensamtavvara
överenskom-träffamöjligheter förbör finnas goda RFVdet att

Vid under-uppgifter.tillgång tillverket dessamelser som ger
harpensionsbolagennågra dehandskontakter med störreav

ipositivt på möjligheternaframkommit dessa större ut-attatt ser
tjänstepensionenssträckning i uppgiftsker dag lämnaän omsom

socialförsäkringsadministrationen.tillstorlek
frånuppgiftersådananågot svårare fåkan detDäremot attvara

ADB-pensionsstiftelsema, oftast saknarsmåde många egnasom
måstefalldessaadministrationen utbetalningarna. Irutiner för av

storlek.tjänstepensionenssjälv lämna uppgiftBTP-tagaren om
uppgiftslämnandet dockkanFör säkra namnetatt pen-

till BTP-sändssionsstiftelsen printas på den årliga ansökan, som
tagaren.

förklarläggasmening bör uppgiftsskyldighetenEnligt vår att
uppgiftertill detillgångsocialförsäkringsadministrationen ska få

skekunnabeskrivits börtjänstepension Detta ge-som ovan.om
allmän1962:381kap.viss justering 20 9 § lagen omnom av

försäkring.
författ-särskildfrågeställning det krävsEn är enomannan
tjänste-uppgiftermöjliggöraningsmässig reglering för att att om

sambearbet-ADB-mässigfår inhämtaspensionens storlek genom
§Enligt 12tjänstepensionsregister.ning BTP-register och so-av

socialförsäkringsre-får1997:934cialförsäkringsregisterlagen
fall deti desambearbetning bl.a.uppgiftergister tillföras genom

förordningibestämmelse lag ellersärskildfinns stöd omenav
uppgifter.lämnande av

utfärdatssocialförsäkringsregisterlagen harnuvarandeDen
den 24frånlag harårs datalag. Dennautgångspunkt i 1973med
Enligt1998:204.personuppgiftslagenoktober 1998 ersatts av

frågaiskatill lagdennaövergångsbestämmelsernapunkt i2 -
ikraftträ-förepåbörjatspersonuppgifter,behandling somom av
ändamålvisst bestämtförbehandling utförsellerdandet ettsom

denikraftträdandetpåbörjas föreändamåletbehandling förom -
septembermed den 30till ochfortfarande tillämpasäldre lagen
nuvarandedeninnebärövergångsbestämmelse2001. Denna att

detinnanomarbetassocialförsäkringsregisterlagen kommer att
social-mellansambearbetningnågonblir aktuellt genomgöraatt

pensionsbolagens automatise-försäkringsadministrationens och
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sambearbetningpersonuppgifter. sådanbehandling Enrade av
medförrän i sambandintetorde realistiskt kunna äga attsett rum

i januari 2002.ska påBTP prövas nytt
förestående omarbetningentill sålundaMed hänsyn den av so-

tillförslagvi inga formellacialförsäkringsregisterlagen lägger
vadinte helleruppgiftslämnandet ochförfattningsreglering för

sambearbetning.frågangäller om

SkattemyndighetenfrånUppgifter

iviinnebärinkomstprövningsreglerVårt förslag till ändrade att
be-skattelagstiftningens bestämmelseranknyter tillhuvudsak om

skatte-Uppgifterkapitalinkomster.förvärvs- ochräkning omav
dataregis-finns iinkomst RSV:staxeradpliktig inkomst och om

sambandberäkning iförtillförs redan i dag RFVoch överter
bostadsbidrag.med bl.a.

BTPberäkningenunderlätta äruppgifter kanAndra avsom
Sådanataxeringen.förligger till grundkontrolluppgifter, som

självdeklaration1990:325enligt kap lagenuppgifter skall, 3 om
be-året efterjanuariden 31kontrolluppgifter, lämnasoch senast

m.fl. Kon-kreditinstitutocharbetsgivare, bank-skattningsåret av
tjänst exem-uppgifter inkomstbådetrolluppgiftema om avavser

tjänstepensionpension elleroch allmänpelvis arbetsinkomst
realisations-utdelningar ochkapitalinkomster räntor,liksom om

storlek.förmögenhetensvinst och
dataregistertill RSV:söverförtskontrolluppgiftemaSedan

förenkladeför denindivid och underlagsammanställs de ettper
till deoch sändsälvdeklarationen skrivs utut om-sompersoner

rutiner.fattas dessaav
obligationer,fondandelar,i bankkonton,Tillgångar form av

taxeringenintefordringar påverkarochaktier, andra värdepapper
inteDärför bearbetarkr.till minst 900 000de inte uppgårom

finnsdeochkapitalinnehavmindrekontrolluppgifterRSV om
deklarationsunderlaget.noterade påinte sammanställda och

i ADB-systemfinns samlade RSV:skontrolluppgifterDe som
okontrolleradei många fallochvisserligen obearbetadeär av

ochenskilde,Skattemyndigheten och den stormotsvarar enmen
inkomstprövningeninformation behövs förviktig del den somav

kalenderårföregåendeInkomstuppgiftemaBTP. nännastavserav
in-årskommandeberäkningförutgångspunktoch god avger en

Uppgiftertjänstepension.pension ochallmänkomster utöver om
vilketårföregåendeutgången överens-förmögenhet avavser
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fönnögenhetsberäk-till tidpunkt förmed vårt förslagstämmer
kontrollenskulle därför väsentligt förbättraningen för BTP. Det

inkomstprövningen för RFVbeslutsunderlaget för BTP omav
till uppgifter.hade tillgång dessaoch försäkringskassoma

till skatte-kontrolluppgifter överförsantalDet är ett stort som
Även kontrolluppgifterdel dessaförvaltningen. stor avom en

tid.långvia datamedia till bearbetning hos RSVöverförs RSV tar
förenkladeuppgifterna användas för skriva denDärefter ska att ut

Enligtkontroll.deklarationen, sänds till den skattskyldige försom
arbets-vi haft RSV i dessa frågor innebär dettade kontakter med

kontrolluppgiftemasha tillgång tillmässigt skulle kunnaRFVatt
månadsskiftet mars/april.innehåll tidigast kring

bi-tidsperiod förefterföljande avsnittSom framgår omav
försäkrings-svårigheter förinnebär tidsmarginaldragsåret denna

beslutsunderla-förbättramöjligheternakassoma det gällernär att
uppgifternauppgifter. kanmed hjälp dessa Däremot se-gen av

efterkontroll deanvändning för kassanskomma till över-omnare
halvårsskiftet.från skattemyndighetema till efterförs RFV

utläm-avsnitt hurkontrollerI 14.7 närmare ettangerom
invänd-genomföras och denande kontrolluppgifter bordeav

ningar sådant utlämnande kan möta.ettsom

bostadskostnadsberäkningl4.4.2 Underlag för

förslagvårabostadskostnadsberäkningen innebärdetNär gäller
BTP-innebäringen förändring jämfört med dagens regler. Det att

ansökningstill-vidfår bostadskostnadsin aktuellatagaren uppge
hyresavikopiaoch uppgift med exempelvisfállet styrka denna av

liknande.eller
föregåendefår räknasnuvarande regler BTPEnligt utanom

dockförutsättningändrats.hyran har Enunderrättelse är attnär
omräkningsförfarandedetta. sådanthar medgett EttBTP-tagaren

i numera Västraförsäkringskassan Göteborghar tillämpats av
hyresbo-vissaår det gällerlän sedan 1990Götalands störrenär

dåochvarje årgjorts från januari månadOmräkningen harlag.
ärendenhar 000ärenden. l10 000 Därutöveromfattat rap-caca

Frånanledningar.olikahandläggningför manuellporterats av
hyresvärdenfrånuppgifternahar påpekatsförsäkringskassan att

för kortareendast gällermånadshyraibland kan ta ensomupp en
viss period.beviljats förhyresrabattperiod, exempelvis när en

vanli-detändringför hyrornagäller tidspunktendet ärNär av
förhandlas förbostadsföretagen dessai kommunägdade attgaste
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varje Förhandlingarna inleds denkalenderår. under hösten och
fastställs ofast gälla januari kommande år.hyran den lattnya per

Hyresperiodens förhandlingsöverens-längd resultatär ett av
kommelsen enskilda bostadsbolaget hyresgästfö-mellan det och
reningen. blivit fler-Under år har det något vanligare medsenare

vanligasteårsöverenskommelser, det fortfarande äräven attom
överenskommelsema endast år.ettavser

bostadsföretagen uppgår till ochkommunägda drygt 300De
förvaltar lägenheter.totalt 900 000ca

pensionsta-Enligt vår uppfattning skulle det förenkla både för
uppgifter aktuellt hyresbeloppoch administrationengaren om om

kunde inhämtas ADB-mässigt från i fall de hyresvär-störrevart
ansöknings-dama. Uppgift hyresvärdens framgårnamn avom

emellertidblanketten för Uppgift hyrans storlek skulleBTP. om
redovisas påinte medföra automatisk omräkning BTP utanaven

till i sambandden ansökningsblankett sänds BTP-tagarenutsom
redovisas förmed omprövningen Genom uppgiftenBTP. attav

felak-möjlighet korrigera eventuellahar denneBTP-tagaren att
till-elimineras risken för hyresbeloppettigheter och därmed att

liknande.fálligtvis har påverkats eventuella hyresrabatter ellerav
handsida i förstaUppgiftslämnandet från hyresvärdens är att

densamtidigtserviceåtgärd förbetrakta BTP-tagaren somsom en
uppgifter för detautomatiska överföringen kan underlätta en-av

åtagandefrivilligtskilda bostadsföretaget. bör dockDet ettvara
automatiskavillfrån sida de medverka till denhyresvärdamas om

hyresuppgifteröverföringen av

Tidsperiod för bidragsåretl4.4.3

periodenVårt Bidragsåret för bostadstilläggförslag: avser
mars-februari månad. "

uppgifter,administrationVår utgångspunkt för förenklad är atten
utsträckningbostadstilläggets i såkan påverka storlek storsom

möjligt inhämtas från olika myndigheter och företag.som
uppgifterna skaVår inriktning tidigareär, nämnts, attsom

pensions-samlas in och på ansökningsblanketttryckas somen
innan denkontrollerar, kompletterar och undertecknartagare

tillbaka till försäkringskassan för Pensionstagare börsänds beslut.
till-i fall ha minst tio för denna kontroll och sedandagarvart

ikommer försäkringskassans kontroll och beslut ärendet.
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vilkenavvägningmästebakgrundenden här görasMot aven
försäkringskassansförtidpunktenanpassning bör göras avsom

ikvaliteten be-ökabidragsperioden föroch därmedbeslut attav
nödvändigtvis inteBidragsperioden behöverslutsunderlaget. om-

bidragsåret.tidsperiod,kankalenderåretfatta utan annanavse en
dettordesocialförsäkringsadministrationens synpunktUr vara

mångajanuari, eftersombörjar ibidragsåret intefördel omen
räknar BTPjanuari Ommånad.sker frånändringarandra omman

arbetsbelast-spriderinnebär dettidpunktfrån att manannanen
försäkringskassoma.ningen på

omfattning,bidragsåretsalternativ förolikaVi har övervägt tre
nackdelar.sina för- ochharallasom

kalenderårBidragsår

för allmänårsbeloppuppgiftjanuari kanbörjanI pen-om nyaav
omräknasskatjänstepensioner,flertaleti fallsion och vart som

socialförsäkringsadministrationen.förjanuari, kändafrån vara
före-underövriga inkomsteruppgifterinteharDäremot omman

storlekförrnögenhetensuppgifthellerår liksom integående om
föregående år.decemberden 31per

uppgiftkanunder höstenklarahyresförhandlingamaOm är om
hyresvärdarför detillgängligockså finnasstorlekhyransden nya

uppgifter sker.överföringautomatiskdär aven
januari kanfr.o.m.omräkning BTP göras auto-partiellEn av

tillintedäkanansökningsförfarande.Hänsyn tasmatiskt och utan
tjänstepen-flertaletpension ochallmäninkomsterändrade utöver

beräkningsunderlag krävshelt aktuellt ettfåsioner. För att ett
ansökningsförfarande.kompletterande

kanomräkning sändspartiellbeslutmed utsambandI att om
kanansökningsblankettbifogas. På dennaansökningsblanketten
delsbeslutsunderlaget,enligtinkomstbeloppdels senasteanges

partiellaför dentill grundlegatinkomstbeloppde om-somnya
räkningen.

uppgiftmedansökankompletteraBTP-tagaren attuppmanas
ledningmedbl.a.beräkna dessadärvidochandra inkomsterom
bankerkontrolluppgifter frånenligtinkomstårsföregåendeav

fin-då skakontrolluppgiftertill dessaMed hänsynoch andra. att
skaansökningarnainriktningentillgängliga bör att varavaranas

februari.i För-veckanförstaförsäkringskassantillinsända senast
ärendetibeslutaruppgifterna ochkontrollerarsäkringskassan
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under februari månad. BTP-beloppetDet betalas fr.0.m.utnya
månads utbetalning.mars

börDet understrykas för BTP-tagare inte någraharatt som
förändrade inkomstförhållanden, den partiella omräk-utöver
ningen, inga ytterligarekrävs uppgifter. Det dock angelägetär att

undertecknaBTP-tagare, ansökningsblanketten,att targenom an-
för uppgift till försäkringskassan.dennasvar

omfattaFörsäkringskassans beslut ska tidsperiodsamma som
gäller för bidragsåret, dvs. från januari månad. Avräkning dåska

de belopp betalats för de två första månaderna.göras mot utsom
alternativ innebär såledesDetta beslutsfattandet sker i tvåatt

i fallde har andra inkomsterBTP-tagaren pensionallmänsteg än
eller tjänstepension. förstaEn omräkning i januari ochgörs om-
fattar endast pensionallmän och tjänstepension. andra beslu-Det

påverkar utbetalningen frånBTP månad och omfattartet av mars
då eventuella övriga inkomster, förmögenheter eventuellasamt
ändrade bostadskostnader.

fördel förslagEn med detta uppnåsöverensstämmelseär att
bidragsår.mellan kalenderår och innebär blir förDet det lättatt

förstå beslutsgången.BTP-tagaren Inkomstberäkningen görsatt
därmed för period bidraget. detta alternativ uppstårIsamma som
inte heller några problem förändringar i bostads-avgränsaatt när
kostnaden och/eller inkomsterna ska föranleda omräkning av
BTP.

finns dock två nackdelar förslaget.Det med gäller detDen ena
förhållandet omräkning och beslutsfattandet sker i två Dåatt steg.
januariomräkningen sker helt automatiskt, ansökningsförfa-utan
rande eller manuell kontroll från försäkringskassans sida, medför
dock detta förhållande inget administrativt merarbete. Enstörre

januariomräkningennackdel BTP-utbetalningenochär attannan
sker begäran den enskilde pensionären. all-Dettautan ärav en
varlig fonnell brist särskilt i fallde blir återbetal-BTP-tagaren
ningsskyldig, exempelvis på grund höjda övriga inkomsterav

helt bortreducerar sådanaBTP. fall kanI BTP-tagaren,som som
tidigare erhållit tidsbegränsatbeslut till decemberBTPett om
månad föregående år, uppfatta situationen automatisktså BTPatt
upphör från januari månad och han därför inte behöver anmälaatt
den höjda inkomsten.
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februariBidragsår mars -

mars-febru-tidenbidragsåret omfattaralternativ innebärDetta att
indexomräknadetillmed hänsynomräkning BTPari. Någon av

januari-februari månad.inte förhyraändradpensioner eller görs
frånhöjd hyramed anmälaninkommerBTP-tagareAven omom

ändringensåvida inteåtgärd, äringenföranleder dettajanuari
ellerbostadgrund byteexempelvis på motsva-betydande avav

rande.
kända för-sammanställningjanuari överbörjanI görs enav

hyre-ochtjänstepensionpension,exempelvis allmänändringar
ansökningsblankettskrivs påuppgiftersändringar. Dessa ut en

förmögenhetochinkomsteruppgift andratillsammans med om
tillsändsBlankettenBTP-beslutet.förfrån underlaget senaste

komplettering. BTP-tagarenochför kontrollBTP-tagaren upp-
ansökningsblankettenutsändadenockså kompletteraattmanas

kommandeunderinkomsterövriga beräknadeuppgiftermed om
arbetsgivare,frånkontrolluppgifterledning debidragsår med av

erhållit.BTP-tagarenförsäkringsinrättningarbanker, etc. som
BTP-beloppetoch deti ärendetFörsäkringskassan beslutar nya

frångäller mars.
framföralternativföregående ärochSkillnaden mellan detta

med hän-januariiomräkning BTPingen partiellallt görsatt av
alternativdettamedFördelenpensionsbelopp.till förändradesyn

tillfälle.vidomräkningen endast skerockså ettär att
föränd-kändahuvudsakiNackdelen för BTP-tagaren attär

BTP:spåverkarinteexempelvis höjd hyra,ringar från årsskiftet,
motverkassituationDennastorlek förrän två månader senare.

allmänhöjningeninte hellerdock det förhållandet att pen-avav
fr.o.m.förränpåverkartjänstepension BTPeventuellsion och
konse-Vilkafördel för BTP-tagaren.tillvilketmånad, .ärmars
påberorinnebärlösningenskilde dennaför denkvenser om

tjänstepensionemaoch ärpensionemade allmännaökningen av
hyresändringen.eller lägrehögre än

majjuniBidragsår -

informa-dettaalternativ innebärföregående attfrånTill skillnad
in-avvaktasin RSV,samlatskontrolluppgifter,tion från avsom

innebär utöverskrivs Detansökningsblanketten attut. upp-nan
på-detundertjänstepensionochpensionallmängifter nyssom

kapitalinkomstereventuellavilkakalenderåret kanbörjade anges
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arbetsinkomsteroch hade föregåendeBTP-tagaren under kalen-
derår förmögenhet den december föregående år.31 Densamt
utsända ansökningsblanketten såledeskan innehålla underlag för

inkomstuppgifterde BTP-tagaren ska lämna.merparten av som
innebär såväl kvalitéDetta bättre på beslutet förenkladen som en

administrativ hantering både för försäkringskassan och BTP-taga-
ren.

Med nuvarande RSV-rutiner beräknas denna blankett kunna
sändas till i mitten april varvid försäk-BTP-tagama månad,ut av
ringskassan kan besluta under maj månad med gil-BTPnyttom
tighetstid fr.0.m. juni månad.

Även uppgift inkomstförändringar kändaärmerpartenom om
redan i januari den pensionenallmänna och flertalet tjänstepen-
sioner ska någon omräkning inte då,BTPtemporär göras utanav
först underlag finns för inkomstomräkningen.hela Om BTPnär
skulle räknas både i januari vidoch tidpunkt inne-om en senare
bär det administrationen belastas ytterligare samtidigt för-att som
ståelsen för omräkningama minskar hos BTP-tagaren.

inteMot denna bakgrund ska heller omräkning på grund av
hyreshöjning tiden januari-maj försteventuell undergöras utan

från och med den tidpunkt då den samlade omräkningen Engörs.
ordning innebäraskulle får för högt BTPBTP-tagarenattannan

under några månader. från ochOm samlad omräkning görsen
med juni månad så inkomstökningar hyreshöjningartorde de och

inte beaktas för perioden januari-maj till balans-del attstorsom
i enskildavarandra. fall kan så lång frysningMen BTP-era en av

beräkningen innebära klara vinster eller förluster jämfört med en
omräkning i januari.

Fördelen med detta alternativ försäkringskassans beslutär att
bygger på fullständigtunderlag så aktuellt, korrekt ochärett som

det möjligt uppnå. fördel deEn för BTP-är äratt att,som annan
föreslås omfattas preliminärt ochmedtagare systemetsom av

slutligt beslut, avräkningsförfarandet för det slutliga beslutet kan
samtidigt preliminärt bi-beslut för kommandegöras nyttettsom

dragsår utfärdas, år tidigaredvs. enligt föregående altema-änett
tiv. Avräkning kan då inte taxeringsuppgif-på grundvalgöras av

med ledning kontrolluppgifter till skattemyndighe-tema utan av
dvs. i huvudsak uppgifter inkomstdeklarationenter, samma som

till skattemyndigheten. Vi bedömer sådessa uppgifter äratt av
god kvalité de kan ligga till grund för försäkringskassans be-att
slut BTP.om

Nackdelen framför allt beslutet förhållan-gäller frånär att en
devis tidpunkt i förhållande till den månad då många storasen
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höjning hy-omräkning pensionen ochförändringar sker avav
ran.

Vårt förslag

sinaaltemativen hardeSammanfattningsvis kan att trenoteras
bi-Kalenderårsaltemativets fördelarför- och nackdelar. är att

vilken inkomstensammanfaller med den period fördragsåret helt
till då flertaletden månadberäknas och beslutet storaatt anpassas

i tvåbeslutförändringar i BTP-underlaget sker. det kräverMen
januari ochBTP-utbetalningen förJanuariomräkningen ochsteg.

eftersomenskilde pensionären,februari begäran densker utan av
nackdelenväsentligaavsåg kalenderåret. denansökan Detta är

eftersom inne-februariomräkningen i kanalternativ,med detta
förutbetaltinte föreligger och BTPbära till längreBTPrätt attatt

januari februari måste återbetalas.månaderna och
krävsMars-februari-alternativets fördel det endast ettär att

möjligtdå intemed nackdelen detbeslut BTP, är attattom men
underboendeförhållandenaförändringar i inkomst- ochbeakta

in-utifråninte beräknasj anuari-februari ochmånaderna BTPatt
komsten för period.samma

kva-få högbästa möjlighetenJuni-maj-altemativet att enger
omräkningsbeslutettill prisetlité på beslutsunderlaget, attmen

förändring-tidpunkt då de flestai lång tid efter denträder kraft
inträffar.arna

ochaltemativens för-olikabedömning deVid samlad aven
mars-februari-altemativet den bästavinackdelar geratt av-anser

beslutsunderlagså komplettönskemålenvägningen mellan ettom
såliggeromräkningstidpunktmöjligt och nära somsomensom

ochi inkomst-förändringardå flertaletmöjligt den månad stora
boendeförhållandena äger rum.

beräkningoch slutligPreliminär14.5

vissa fall beräknasska iföreslagit i avsnitt 14.2 BTPSom pre-
bi-efteravstämningslutligoch medliminärt för bidragsåret en

dettaomfattadeföreslås blidragsårets slut. De BTP-tagare avsom
tjänstepension, harpension ochallmände utöverärsystern som,

och/eller kapitalinkomster.övriga inkomsterstörre
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BTP-beräkningPreliminär14.5.1

vipreliminära beräkningen BTPdet gäller denNär attanserav
slutligfårför denuppläggning, föreslås gälla som ensomsamma

uppgifter,tillämpas. innebär kändaberäkning, ska Det att exem-
uppgifter denpensionens storlek ellerpelvis allmännaden omom

BTP,för föregående beslutlåg till grundförmögenhet omsom
får hem-ansökningsblankett BTP-tagarenpå dentrycks som

dessaändringarmöjlighet bådedärvid harskickad och göraatt av
uppgifter.ytterligaremeduppgifter och komplettera

och avräkningAvstämningl4.5.2

iskerpreliminärt bostadstilläggAvstämningVårt förslag: av
preliminärtvilkaförvarje år för dejanuari månad BTP-tagare

fattats.beslut har

det slut-avräkningavstämning ochrutinerna förVi att avanser
i dagpå i principutformasBTP-beslutet börliga sätt somsamma

frånuppgifternainnebärgäller för BOB-systemet. Det näratt se-
börjanidettafrån RSV i dag skerhämtastaxeringen kannaste

bi-denberäkningmaskinellvarje årdecember görs avenav
ärendensamtligaslutligt iinkomsten och BTPdragsgrundande

Beräkningenbidragsåret.förpreliminärt bidrag betalatsdär ut av
månad,januarisker underbostadstillägget,det slutliga grun-som

med deinkomstuppgiftemainhämtadesig på de från RSVdar
följer BTP-reglema.tillägg som av

börjanunderkommuniceras med BTP-tagarenuppgifterDessa
slutligtberäkningen BTP.i samband medfebruari månad avav

uppgifternakontrolleramöjlighetPensionären har då stäm-attatt
Besluti beslutsunderlagetfelaktigheterpåtalaoch ommer ev.

februari månad.i slutetslutligt meddelas sedanBTP av
tillsändsslutliga beslutetför detmed underlagetsambandI att
föransökningsblankettensamtidigt fådennebörBTP-tagaren

bidragsåret.kommandeför detberäkningpreliminär BTPav
vissberäkningenslutligauppgifterna i denDärmed kan ge en
tvåansökan.uppgifter i den Devägledning för BTP-tagarens nya

beloppockså ihop så tillvida detbidragsperiodema knyts att som
årdetBTP-beloppetåterbetalas kan avräknaseventuellt mot

samordning beslutenansökan Genomden av-omavavser.nya
förståelsenBTP-beräkning underlättaspreliminärräkning och ny
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beräknat påför de pensionärer fårregelsystemet hos BTPsom.
administrativa förfa-också detdetta Samtidigt underlättassätt.

randet.
sambanditill överskjutande beloppOm harBTP-tagaren rätt

iberäkningen bör detta betalasmed den slutliga BTP ut sam-av
pensionsutbetalningen i månad. Om BTP-tagarenband med mars

i medåterbetala beloppet beslutetdäremot ska BTP note-anges
preliminärtframgårring för återbetalning beslutetsättetatt omav

bidragsår.beräknat bidrag för kommande
Återbetalning hand skeBTP-belopp bör i förstaför högtav

haberäknasBTP-belopp pensionärenavräkning detmotgenom
börMindre återbetalningsbeloppkommande året.till för deträtt

beloppför månad. StörreBTP-beloppetkunna avräknas mot mars
måsteavräkningsmånader. Stor hänsynpå flerabör fördelas en-

påavräkning f°arsådantill vilka effekterligt vår mening tas en
överstigaskulleekonomi. avräkningsbeloppetpensionärens Om

börpension och BTPmånadsutbetalningenviss procent aven av
bördiskuteras med Detåterbetalningen BTP-tagaren.plan fören

dettatillämpningsföreskrifter inompå utfärdaankomma RFV att
område.

avräkningbörtill fortsattpensionären inte har BTPOm rätt
motsvarandepensionallmän påutgående sättkunna göras mot

slutligbeslutetdess fall börvid avräkning IBTP. av-omavsom
återbetalas,skauppgift hur beloppetinnehållaräkning även om

delbetalningarbetalning eller flerdet ska skedvs. genom enom
betalning.och tidpunkt för

åter-pensionärensåterbetalning få innebärainget fall börI att
särskilttillförberäkningsreglemainkomst enligtstående rätten

levnads-skäligbostadstillägg understigerpensionärer SBTPtill

n1va.

förhållandenändradeAnmälan14.6 om

inkomstvid ändradAnmälningsskyldighetenVårt förslag:
bo-slutligt beräknatpåverkarförändringareller andra som

huvudsak för in-oförändrad. Gränsenstadstillägg kvarstår i
anmälnings-i fast krontal. Någonkomstförändring uttrycks ett

inteskafönnögenhetstillgångarnaförändringar iskyldighet för
finnas.
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detföreligger anmälningsskyldighetEnligt nuvarande regler om
ersättningen.väsentliga förändringar kan minskainträffat som

förändringar billigare delad bostad,på sådana bostad,Exempel är
rekommenda-Enligt Riksförsäkringsverketsuthyrning av rum.

förändringartioner råd väsentligai Allmänna l995:4 avanses
årsinkomsten 10inkomsten uppkommit ökat medha ännär mer

cirka förmögen-prisbasbeloppet, dvs. 000 kr och4 närprocent av
dvs.överstiger prisbasbelopp,med värdeheten ökat ettett casom

kr.40 000
Även årligen detvårt förslag innebär BTP äromprövasattom

bidragsåret fångasförändringar under kanviktigt ocksåatt upp.
iuttryckasvid inkomständringar börAnmälningsskyldigheten ett

medprocenttal. Fördelenoch inte i formfast krontal attettav
ochförstå föri kronor det lättbelopp uttryckt är äratt att en.var

visserligenprisbasbelopp skeri procenttalUttryckt ett en au-av
samtidigt innebärbeloppet årligen,tomatisk anpassning menav

den enskilde BTP-tagarensådan regel det förutsätteratt atten
tillprocenttalettill basbeloppet och kan omvandlakänner ett

krontal.
beräknatslutligtAnmälningsskyldigheten för den uppbärsom

överstigerinträda vid inkomstförändringarbostadstillägg bör som
prisut-medpå i taktsedan ankommakr. bör RFV5 000 Det att

tillfällen.vid lämpligahöja denna krontalsgränsvecklingen
förmögenhetensändringar under åretgällerdet däremotNär av

omräkningar. Sominte bör föranledavi dessastorlek attanser
decemberförmögenhetentidigare förslag ska den 31framgår av

medtill grund för det tillägg 15året innan bidragsåret läggas pro-
belopp till in-visst läggasskafönnögenhet över ettcent somav

BTP-be-beräkningstidpunkt förska gällakomsten. Denna även
året, förstagångsbeslut. Hänsynfattas underslut t.ex.senaresom

eller nedförmögenhetsförändringartillsåledes inteska tas upp
undviker bl.a. de problemåret. Dännedunder annarssomman

marknadsvärdet påkraftiga variationeruppstå vid sådanaskulle
skall,skett under åretaktier och aktiefonder 1998. Däremotsom

direkt ka-vid förändringaranmälan görasnämnts avovan,som
realisationsvinst.utdelningi ochpitalavkastning form räntor,av

förrnögenhetstillgång-förändringar ibakgrund skadennaMot
anmäl-någonkalenderår inte omfattasunder löpande avarna

Ändrade däremotförmögenhetstillgångar skaningsskyldighet.
följande bidragsår.förframgå ansökan BTPav om

tillinkomstförhållanden lederändradeanmälanOm attomen
bi-återstodengälla fördet besluteträknas skaBTP avnyaom

ändrade för-anmälandragsåret. Skulle det framkomma att om
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åter-tidigare utbetalthållanden borde gjorts bör för högt BTPha
fort-avräkning dei första hand skekrävas. börDetta motgenom

BTP-utbetalningama.satta
preliminärt beslut ochvårt förslagden omfattasFör av omsom

förhållandenavstämning givetvis också ändradegäller attsenare
beräkning bo-preliminärska anmälas. dessa fallI görs aven ny

återstodenutbetalningarna förstadstillägget för hela året och av
tidigarebelopp betalatsbidragsåret blir beroende de utsomav

under bidragsåret.

Kontroller14.7

omprövningsförfa-Vårt med det årligasambandförslag: I
kvalité Dess-BTP-underlagetsrandet bör kontroll göras.en av

Möjlighe-året.stickprovsvisa kontroller underbör görasutom
kontrolluppgiftertilländamål få tillgång deför dettaterna att

tillförmögenhet lämnasskattepliktig inkomst och somom
vidare.Skattemyndigheten klarläggasbör

månaderutgå tolvinnebär inte kan längreVårt förslag BTP änatt
kontroller underinnebär behovetDetomprövas. attutan att av

tills vidare.bidraget löperminskar jämfört medbidragsåret när
BTP-underlagetsframhålla kontrollVi vill samtidigt att en av

omprövningen. Ge-årligamed deni sambandkvalité bör göras
uppgifterdei ansökan meduppgifter denjämföraatt nyanom

bidragsårs beslut kanföregåendelåg till grund för man upp-som
diffe-Sådanauppgifterna.i de lämnadetäcka differenserstörre

med detsambandförsäkringskassan ibör alltid granskas avrenser
beslutet.nya

därför BTP-taga-med för högt belopphar utgåttOm BTP att
anmälnings-inte fullgjort sinuppgifter ellerlämnat felaktigaren

särskildainteliksom i dag, återkrävasskyldighet ska BTP, om
skäl talar däremot.

önskemålframförtsförsäkringskassor harFrån flera att upp-
fönnö-skattepliktig inkomst ochgifter kontrolluppgifterfrån om

data-tillgängliga i RFX/:sbör finnastill RSVgenhet lämnatssom
effektiviserasin iönskemål grundharDetta strävan attsystem.

förfråg-manuellaminska antaletkontrollmöjlighetema och att
ningar skattemyndighetema.hos

vidbeaktasolika aspekter börfråga inrymmer ettDenna som
kontrolluppgif-därvidställningstagande. kan konstaterasDet att
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in särskild lagstiftning för heltsamlats med stöd och ettterna av
försäk-ändamål fungera kontrollmöjlighet föränannat att som

ringskassoma. uppgifterna i många fall obearbetadeDessutom är
enskilda.okontrollerade skattemyndighetema och densamt av

skickfinns också peka på uppgifterna i obearbetatskälDet attatt
särskilt skyddsintresse.kan ha

intresset inkomst-också framhållasdet börMen att attav en
i linje medförmån med korrekt belopp liggerprövad betalas ettut

näringsverk-på inkomst tjänst,syftet beslut skattatt ett om av
bli också understrykassamhet och kapital ska korrekt. börDet att

till nå-överföras till inte ledade uppgifter skulle RFV.som avses
enskilde får del underlagetåtgärd den attutan att genomgon av

kommunicerasuppgifterna med den det gäller.
vår uppgift hurVi inte dethar närmaresett att ange ensom

intressensammanvägning motstämda bör ske,dessa menav
uppgifterna bety-vill på överförande skulle hapeka storettatt av

iinkomstuppgifter BTP-delse för effektiv kontroll lämnadeaven
förrnögenhetsuppgifter förinkomst-sammanhang. Om dessa och

huvuddelenfrån RSV till efter detöverförs RFVBTP-tagama att
medenskilde i sambandkontrolluppgiftema godkänts denavav

så-uppgifterna kvalité.inkomstdeklarationen också god Ettär av
halvårsskif-överförande uppgifter skulle kunna ske efterdant av

året beskattningsåret.eftertet
skulleuppgifter från samlade kontrolluppgifterOm RSV:s

möjligtkunna överföras till ADB-system skulle detRFV:s vara
kvali-löpandeför försäkringskassorna led i denatt ettsom

stickprovsvis jämföra dessa uppgifter med BTP-tetskrontrollen
därviduppgifter i BTP-ansökan. Större avvikelser skulletagarens

in-bli försäkringskassan utredaimpuls för BTP-tagarensatten
ocksåförmögenhetsförhållanden. Avvikelsema skullekomst- och

BTF-prövning.kontrollsignal inför årsvärdefull nästavara en
föruppgifterna ska läggas till grundinte avsiktenDäremot är att

möjlighetpensionären själv haftnågon åtgärd att yttrautan att

sig.
ochden här nämnda frågan RFV:sEnligt vår mening bör om

uppgiftermöjligheter få tillgång tillförsäkringskassomas att om
vidare behand-förmögenhet tillskattepliktig inkomst och tas upp

i samband med ställ-ling. för detta bör bestämmasFormerna
BTP-administrationen.ningstagande till vårt förslag om
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Generalklausul14. 8

avslå,Vårt generalklausul möjligheterförslag: s.k.En attger
uppenbartbostadstillägget detdra in eller är attsätta omner

fönnögenhetsförhållandeninkomst- ellersökanden på grund av
bostadsstöd.förhållande inte behöver någoteller något annat

överensstämmer med vårt.förslag:IBIS
sigendast SPFRemissinstanserna: Det överär yttrarsom

föreslagnageneralklausul. SPF denförslaget till att gene-anser
tvivelaktig ochrättssäkerhetssynpunkt högstralklausulen är ur

måste lagtex-den alls ska finnasför godtycke. Omutrymmeger
förslag.utredningenskonkret ipreciseras på änsättten ett mer

i dagfinnsvårt § BOB-lagenför förslag: I 27Skälen ge-en
avslå, draförsäkringskassan fårneralklausul med innebörden att
sökandenbostadsbidraget det uppenbartin eller är attsätta omner

förmögenhetsförhållandeninkomst- ellerpå hushålletsgrund av
be-bidrag kaninte behöver deteller något förhållandeannat som

försäkringskassomaoförändrad sedanräknas. i principLagen är
endaadministrationen bostadsbidragen. Den1994 övertog av

generalklau-paragrafen beslutändring vidtagits i är att omsom
socialförsäkrings-inte ska fattassulen sedan den juli 19981 av

nämnd.
harförsäkringskassomaoftastatistik hurfinns ingenDet över

frånuppgifterEnligtitillämpat generalklausulen BOB-systemet.
tillämpavarit aktuelltdet harvanligaste fallen, därRFV de attär

följande.generalklausulen,

Ärenden ochinblandadnäringsverksamhetdär inkomst ärav-
interedovisningenekonomiska ärdenmisstänkerdär attman

rättvisande.
Ärenden inga inkomsterellerlågahushållet har mycketdär-

Hus-inkomsterna.utgifteroch dessalls större änavsevärtär
Visa vad det leverintehelt enkelthållet kan av.

generalklausu-tillämpningenbelyserfinns få domarDet avsom
från läns-domarsammanlagtfinns 251994-1997Under årenlen.

regeringsrättenmedanfrån kammarrättema,domaroch 4rätterna
general-tillämpningenärendeinte behandlat någotännu avom

lausulen.
inneburittvåharfrån kammarrättema attde fyra domarnaAv
generalklau-tillämpabeslutförsäkringskassansfastställt atträtten
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försäkringskassans upphävts.två beslut 1sulen och de andra att
försäkringskassanfrån har kammarrättendom 1994 ansett atten

doldriktigt ansågs hageneralklausulen då sökandentillämpat
avslagsbeslutinte hade överklagatekonomi, eftersom hon ett om

ocksåfrån har kammarrättensocialbidrag. dom 1995I en annan
avsågärendetgeneralklausulens tillämpning. Detaccepterat en

vad den leverfirma inte kan visafamilj sålt ochegen somsom en
betalas inte ut.något socialbidragav

generalklausulenintekammarrättende ärenden därAv ansett
tullmyndighe-uppgift frånfrågantillämplig det enena omavser

ellerkorrektpå krbankboksinnehav 500 000terna ett ca varom
upphävdesbankinnehav inte kunde styrkasuppgifteninte. Då om

försäkringskassans beslut.
skaavsåg frågan hurkammarrättsdomenandra vär-Den man

utgjordes hu-förmögenhetföretagsförrnögenhet. Sökandensdera
på skogs-kapital insattvudsakligen fastigheter och ärsomav

fastigheternadärvid såvälkonstateradekonto. Kammarrätten att
intedärmedochingick i näringsverksamhetenskogskontotsom

till bostadsbidrag.sökandesskulle påverka rätt
BTP-värdeuppfattning kan detEnligt vår ävenattavvara

situationerimöjlighetförsäkringskassanreglerna att reagerager
uppenbart harenskildevisar denfinns uppgifterdär det attsom

situ-Sådanavisar.ansökanekonomiskt behov BTPmindre änav
gällerregleralltid fångats deationer inte habehöver somupp av

inkomstprövningenvidska beaktasför vilka inkomster avsom
general-tillämpasituationer kunnai speciellasådanaBTP. Att en

föravgörande riskinte någonvår meninginnebär enligtklausul
Snararebeslut kan överklagas.sådantgodtycke eftersom även ett

BTP-utbetalningar-tillgeneralklausul medverkasådankan atten
bostadsstödintentionerna för dettaväl medöverensstämmerna

till därmed stärks.tilltron dettaoch att

ansökanAvvisning14.9 av

på-ofullständigt ifylld ansökanVårt förslag: En trotssom,
avvi-ska kunnaminnelser, inte kompletterats BTP-tagaren,av

försäkringskassan.sas av

fleraframhållertill försäkringskassomavi gjortden enkät1 som
in komp-fåuppstår problem kunnadet regelbundetkassor attatt

förhållanden.ekonomiska Trotsletta uppgifter BTP-tagarensom
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flera påminnelser förblir ansökan ofullständig. sådan situa-I en
tion kassoma bör kunna avvisa lik-ansökan. Enattanser man en
nande regel finns i dag i BOB-systemet.

.
För försäkringskassan i dag ska kunna avslå ansökanatt omen

BTP krävs kan beräkna årsinkomst BTPatt gör attman en som
blir helt bortreducerat.

Eftersom det i dag saknas klar lagreglering vilka situ-ien om
ationer det möjligt för försäkringskassan avvisa ofull-är att en
ständig ansökan bör sådan bestämmelse införas i BTP-lagen.en
Den bör motsvarande utformning finns idenges en som som
BOB-lagen. föreskrivsDär så ofullständigansökanatt ärom en

den inte kan läggas till grund för prövning bidraget, får för-att av
säkringskassan förelägga sökanden avhjälpainom viss tidatt
bristen. Om detta inte sker behöver tillansökan inte pröv-tas upp
ning.

Försäkringskassans beslut avvisa överkla-ansökan kanatt en
BOB-systemet,Inom där regel finns, har dockgas. samma upp-

stått tveksamhet överklagandet kan enligt bestämmel-görasom
i förvaltningslagen 1986:223 eller lagen20 kap.serna

1962:381 allmän försäkring Frågan betydelse förAFL. harom
inom vilken tid beslutet får överklagas. förvaltningslagenI är
denna tidsgräns veckor ioch AF två månader.Ltre

frågaDenna bör, enligt tillvår uppfattning, i anslutninglösas
det arbete bedrivs utredningen S 1998:6 översynsom av avom
processuella regler inom socialförsäkringen, dir. 1998:73.m.m.
Utredningen ska redovisa sitt uppdrag oktober 1999.den lsenast
Vi utgår därvid från förbestämmelser gällakommeratt attsamma
både BTP och BOB.
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Förslagens15 konsekvenser

Våra förslag innebär förändringar både för den enskilde pensionä-
bostadstillägg föroch samhällets församlade kostnader BTPrens

och SBTP administrationen.för kapiteldetta lämnasIsamt en
beskrivningsamlad de viktigaste förändringarna. Eftersom för-av

slagen i detta betänkande enbart ålderspensionärer och än-avser
kor omfattar konsekvensbeskrivningama givetvis också enbart
dessa grupper.

15.1 Konsekvenser för den enskilde

Detta betänkande innehåller förslag till in-ändrade regler för
komstberäkning, både det gäller inkomst tjänst kapitalochnär av
och näringsverksamhet. Vidare föreslås förändringar det gäl-när
ler fördelning bostadskostnad mellan i vissa fallmakar samtav
förändringar i administrativadet ansöknings- beslutsförfaran-och
det m.m.

Vi föreslår också regler för avräkning bostadstilläggetnya av
inkomst anpassade till de pensions- och skatte-ärmot som nya

reglerna.

15. l Inkomstberäkning

kapitelI föreslår vi inkomstberäkningen10 ska utgå från skat-att
telagstiftningens bestämmelser beräkning förvärvs- ochom av
kapitalinkomst. förhållande tillI dagens regelsystem innebär detta

hela den allmänna pensionen ingår i inkomstberäkningen, allt-att
så motsvarigheten till dagens folkpension pensions-ochäven
tillskott. Detta förhållande neutraliseras effektmässigt detgenom
fribelopp föreslås vid avräkning bostadstillägget.som av

När det gäller inkomstberäkningen i övrigt innebär vårt forslag
förändringar.effektmässigt endast marginella

När det gäller förmögenhetens påverkan på föreslårBTP
däremot förändringar får betydelse för BTP-tagarenstörresom
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riktning föri både höjande minskandemed effekter går ochsom
inkomstberäkningen.

innebär för-Vårt förslag till beräkning kapitalinkomster attav
avkastningen.säkringskassan till verkligaska hänsyn den Da-ta

avkastning påregler innebär schablonmässigt beräknadgens en
utsträck-fem Effekten detta förslag beror på i hurprocent. storav

ning kapitalavkastningen avviker från scha-den faktiska dagens
avkastningen påsannoliktblonregel. flertalet fall det dockI är att

bankkapital, åren, inte till femunder de uppgårnärmaste procent,
avkastningen aktier tordemedan på och andra värdepapper över-

stiga sistnämnda består avkastningen delsfem falllprocent. av
försäljning.årlig utdelning, realisationsvinst/-förlust viddels Här

iutdelningemränteavkastningenbör den årliga ävennoteras att
kapitalav-dessa fall låg medan huvuddelenkan mycket avvara

påefter år vid försäljning ellerkastningen faller först antalettut
innebärTill skillnad dagens regelsystems.k. nollkuponger. mot

förslaget reavinster fångas kapitalinkomst.kanatt somupp
för för-Vi föreslår vidare inkomsttillägg på 15att ett procent

för ensamstående kr förmögenhet 000 kr 100 000100över var-
gift. till dagensdera maken pensionären förhållandeIärom

höjning från 000 krregler innebär det beloppsgränsen 75aven
maken.för ensamstående respektive kr för vardera Det60 000

lika tilläggprocentuella tilläggets nivå med nuvarandeär men
i många fall,innebär ändå inkomstberäkning kapitalhögreen av

faktiska kapitalinkomsteneftersom tillägget denutöver även- -
vid inkomstberäkningen.ska medtas

inkomstberäkning för för-innebär vårt förslag lägreGenerellt
inkomst-till kronor och därefter högremögenhet 000175 enupp

beräkning och dänned lägre BTP.
inkomst-kapitalinkomst ochillustrera effekternaFör att av

tillägg vid förmögenhet vi i följande tabell beräknathar ge-en
förochnomsnittsränta på kapital under kr till50 000 2 procent

kapital, bindas tid därmed högrehögre kan för längre och gesom
års-avkastning, genomsnittsränta på 5 BTP-tagarensprocent.en

inkomst förmögenhet:ökas därmed på följ ande på grundsätt av
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Nuvarande Vårt/förslag: IBIS3Förmögenhet
regler

25 000 kr l 250 kr 500 kr kr500
kr50 000 500 kr2 kr1000 1000 kr

000 kr kr75 3 750 2250 kr kr2250
100 000 kr kr7 500 kr kr3500 7250

kr125 000 ll 250 kr kr8500 kr12250
kr150 000 000 kr kr15 13500 kr17250

200 kr000 22 500 kr 23500 kr kr27250
300 000 kr 37 500 kr kr43500 kr47250
400 000 kr 52 500 kr 63500 kr 67250 kr

enskildeFör den berorBTP-tagaren utfallet på vilka tillgångar
ingår i förmögenheten och därmed vilken faktisk avkastningsom

den lämnar. Vårt förslag till ändrade regler för hur privatbostads-
fastighet, bebos ska in i förmögen-BTP-tagaren, räknassom av
heten får betydelse endast för nytillkommande BTP-tagare.

I dagens regelsystem inte hänsyn till barns förmögen-tar man
hetsinnehav. Vi föreslår hemmavarande förmögenhetbarnsatt
och kapitalinkomster 000 kr ska läggas till föräldrarnaslöver
förmögenhet kapitalinkomst.och ändring får nämnvärdDenna
betydelse endast i fall dende sammanlagda förmögenheten över-
stiger för100 000 kr 200 000 kr två makar.

Antalet inkomstBTP-tagare med näringsverksamhet li-ärav
endast Vårt150 ärenden. förslag till inkomstberäknings-tet, ca

regler för denna innebär inkomsten näringsverksam-attgrupp av
het beräknas enligt skattelagstiftningen. förändring be-Denna

marginelltdöms endast påverka BTP-beräkningen för berörda
pensionärer.

Vid sidan relativt följerdessa små förändringar,om som av
ändrade inkomstberäkningen,regler för kommer pensionäremas

viBTP-belopp påverkas de årliga omprövningaratt genom som
föreslår. förslag innebär kvalitetshöjning beslutsun-Detta en av
derlaget och i förändringar isnabbare dag tillBTP änatt anpassas
inkomstsituationen. följd blir pensionärer-härav då ocksåEn att

bättre faktiska inkomstenBTP med denstämmer överens ännas
endast de intervall tillämpas iBTP med längreomprövasom som

dag.

5 till%upp 75°, %15 75.över
2 till2 % 50°, % 50 % 100.5 15över över+upp
3 2 % till 50°, 5 % 50 +15 % 75.över överupp
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Reduceringsregler15. l

nominellaVårt till reduceringsregler innebär deförslag attnya
höjs. dagsläget redu-avräkningsfaktorema inom BTP-systemet I

inkomstenbostadstillägget med den del40 procent av avceras
understigerbostadstilläggetspåverkar storlek och 1,5somsom

överstiger prisbasbelopp reduce-prisbasbelopp. Inkomst 1,5som
för varförkapitel redogörsbostadstillägget med 45 I 4procentrar

föreslåsavräkningsfaktorer bör justeras. kapiteldessa I ll att av-
iintervallet höjs till deträkningsfaktor i det lägre 60 procent,

brytpunkten mellanintervallet tillhögre 50 procent samt att
intervallen till prisbasbelopp.sänks 1

avräkningsfaktorervidare dessa höjdakapitel förklarasI 4 att
höjs.effektiva avräkningstaktendeninte generellt medför att

garantipensionen kommerAnledning till dendetta attär att nya
föddapension pensionärerinkomstgrundad och, förreduceras av

redovisastjänstepensioner. dentidigare, Nedaneller1937 även av
inkomstgrundadavräkningstakten bostadstilläggeffektiva motav

ogifta respektive giftavid olika pensionsnivåer förpension pen-
Redovisningen pensionä-sionärer vårt förslag medför. avsersom

redovisning detidigare. fullständigfödda eller1937 För avenrer
i bostadstilläggssy-pensions- ochmarginaleffekter skatte-som

till ka-hänvisasupphov till och hur de uppbyggdaärstemen ger
pitel

bostadstilläg-effektiva avräkningstakten påblirogifta denFör
övergângsvisapensionsnivåer därvid de den35,8 procentget ga-

översti-pensionsnivånrantipensionen inte bortreducerad. Omär
den effek-garantipensionen reduceras blirvid vilken bortdenger

lika den nominella, dvs. 60tiva avräkningstakten stor pro-som
prisbas-understigerinkomst påverkarden BTP ettcent somom

inkomst däröver.och förbelopp 50 procent
videffektiva avräkningstaktengifta blir 34,8denFör procent

inteövergångsvisa garantipensionenpensionsnivåer där dende är
vilkenpensionsnivån överstiger viddenbortreducerad. Om ga-

avräkningstakteneffektivarantipensionen bort blir denreduceras
inkomstdenlika den nominella, dvs. 60 procentstor somomsom

in-förunderstiger prisbasbelopp och 50påverkar BTP procentett
intervallet,aldrigGifta pensionärer när detkomster däröver. övre

vid inkomsterbostadstillägg helt bort redanderas reduceras som
prisbasbelopp.understiger ett

före-reducerarSådana inkomster inte garantipensionensom
sitti reduceringsinkomsten med endastslås ingå 80 procent av
så-avräkningstaktenmedför den effektivabelopp. Detta motatt
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avräkningstak-inkomster blir de nominelladana 80 procent av
0,86048 respektive 0,850dvs. 40 procent.terna,

enskildareduceringsreglema påverkar dede föreslagnaHur
och SBTP-belopp beror på inkomstensBTP-tagamas BTP- stor-

sammansättning. gifta påverkarlek och För även stor-mottagare
ekonomiskasammansättningen makans inkomst detleken och av

kombinationer inkomstensutfallet. Då antalett stort samman-av
till ålders-hänvisas för effekter påsättning kan förekomma BTP

ochi effekter på BTPpensionärer till redovisningen kapitel För
för ålderspen-till hänvisas till kapitel Effekterpension änkor

kapitelredovisas iberättigade tillsionärer SBTPärävensom

Bostadskostnadsberäkning15. l

föreslås ändradeberäkning bostadskostnadenReglerna en-avom
bostadskostnadennämligen fördelningenidast avseende,ett av
pension. Dagensendast den maken uppbärmellan makar när ene

makepåförs denbostadskostnadenregler innebär helaatt som
halvaendastfortsättningen skapension. Vi föreslår iuppbär att

Samtidigtpension.den harbostadskostnaden påföras make som
reduceringsregler kommerfribeloppettillinnebär vårt förslag att

mellan makarna. Detefter delatsfrån inkomsten det dendrasatt
årsin-sammanlagdamakamasinnebär mindre andelatt aven

regler. För-bostadstillägget jämfört med dagenskomst reducerar
kanmakarbostadskostnadsberäkningen förförslag till reglernya

varavinnebära minskat bostadsstöd för 8 000 BTP-tagareett ca
förtidspensionärer.ålders- och 6 0002 000ca ca

BTPomprövningsförfarandeföreslår årligtEftersom ett av
förgrundligger tillbostadskostnadockså deninnebär det att som

kanårligen. Med nuvarandebostadstillägget omprövas system en
BTP-be-ligga till förblivit inaktuell, grundbostadskostnad, som

år.räkningen under flera

budgeteffekterFördelnings- och15.2 av

förslagen

inkomstfördelningenpåeffekterkapitel redovisas dedetta samtI
konstruktionenförslagnadenstatsñnansiella effekterde avsom

huvud-itill. Effekternaupphovreduceringsregler avserm.m. ger
Redovisningenålderspensionärer.och SBTP försak BTP avse-
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ende effekterna för änkepensionärer behandlar, på grund be-av
gränsningar i datamaterialdet endast budgeteffek-använts,som
ter.

Förslaget, alternativ i kapitel inne-2presenteratssom som
bär bostadstillägget reduceras med reduce-60att motprocent
ringsinkomst understiger prisbasbelopp och medl 50som pro-

reduceringsinkomst däröver. Inkomster pensionutövercent mot
endast till Fönnögenhetstillägget skärpnings-80tas procent.upp

regeln dock med 100tas procent.upp
Vidare ingår i förslaget att:

Övergå från schabloniserade till faktiska kapitalinkomster plus-
förmögenhetstillägg.ett

Fribeloppet för åldersgruppema påverkasochär gemensamt-
inte förtida eller uppskjutet uttag.av

endastEndast halva boendekostnaden BTP-grundandeär när-
pensionär.den maken ärena

VidEffekten dessa förändringar redovisas äventre separat.av
enligt faktiskberäkning SBTP reformerade regler användsav

inkomst efter skatt.

Modell

hjälpBudget- och fördelningseffektema har medanalyserats av
mikrosimuleringsmodellen StatistiskaFASIT utvecklatssom av
centralbyrån SCB i samarbete med regeringskansliet. dennaI

varjemodell efterbildas gällande skatte- och bidragsregler. För
individ och hushåll i databasen individuella beräkningargörs av
skatt och bidrag så disponibel inkomst för ochatt vart etten av
hushållen kan beräknas. kan omfattande bokfö-Man säga att ett
ringsschema varje individ iutförs för och hushåll ingår ur-som
valet. Resultaten därefter befolk-räknas för helaattupp avse
ningen. i bi-Genom ändra modellens regler för skatte- ochatt
dragssystem fördelningseffekter påkan såväl påverkan densom
offentliga olikabudgeten regeländringar beräknas. beräk-Iav
ningarna beaktas inte de eventuella förändringar i individens be-
teende, vad gäller arbete och regeländringamasparandet.ex. som
kan till. vilkaupphov beror det råder osäkerhetDetta attge om
beteendeförändringar kan uppträda för olika hursom grupper,
omfattande förändringardessa kan bli i tiden de kannärsamt
uppkomma.
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Data

offentliga inkomststatistikenDen redovisas års efter-med ett par
släpning, eftersom den grundas bl.a. på självdeklarationer och
kontrolluppgifter. Beräkningarna därför på statistiskabaseradeär
uppgifter intervjuer för åroch 1996 för de. hushåll13 000ca som
ingår i SCB:s årliga inkomstfördelningsundersökning HINK 96.
Beräkningarna igjorda 1999 års ekonomiska miljö, dock harär

demografisk framskrivning till år gjorts. har2001 Hänsynen
också tagits till den mognad förväntas ske mellanATPav som
1996 och 2001.

fördelningenKostnaden och för efter införandeBTP över-av
gångsvis garantipension och avskaffande det särskilda grund-av
avdraget jämförs vidmed kostnaden och fördelningen för BTP
oförändrade pensioner, Skill-regler avseende skatter och BTP.
naden på individnivå redovisas efter olika indelningar mate-av
rialet förslagets fördelningseffekter. Skillnaden aggrege-som

nivå redovisasrad budgeteffekt.som

Fördelningseffekter15 .2.1

Inkomstbegrepp

genomsnittligafördelningseffekter redovisasDe deär pro-som
för-centuella förändringarna disponibel justerad förinkomstav

disponibelsörjningsbörda. inkomst hushållets totalaMed avses
inkomster minus betaldfrån pension, arbete transfereringarm.m.,

studiemedel ochskatt, betalt underhållsbidrag återbetaldasamt
fallsocialbidrag. Erhållna studiemedel i förekommanderäknas

inkomst. justering försörjningsbördaMed för attmenassom
hänsyn till hur många ska leva på hushålletstas samman-som

inkomstenlagda inkomst. Justeringen går till så den disponiblaatt
divideras konsumtionsvikt kon-med hushållets sammanlagda

samboendesumtionsenheter. Ensamstående vikten 1,16,ges
år år1,92, barn i åldern år 0,66, 11-170-3 0,56, 4-10vuxna

Viktema på Socialstyrelsens för0,76. baseras tidigare so-normer
cialbidrag. definitioner disponibel försörj-inkomst ochDessa av
ningsbörda inkomst-de normalt används i den officiellaär som
statistiken.
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Redovisningsgrupper

definieras igenomsnittliga procentuella förändringarnaDe som
föregående förändringar inom respektive För-stycke grupp.avser

Redo-redovisas enligt två gruppindelningar.delningseffektema
basisindelningen i sker påvisningen individeravser men grupper

hushållsegenskaper.av

Decil grupper

individer i materialet rangord-indelning går till så allaDenna att
i detpå justerade disponibla inkomstenefter storleken dennas

inkomsterna hamnartillhör. tiondel med de lägstahushåll de Den
tiondeltiondelen i decili decil den nästkommande 2 Denosv.. i decil BTP-befolkningen högst inkomster hamnar lO.harav som

be-i decil beloppenåterfinns framförallt 2-5, de störstatagama
deciltalas till individer iut

Hushållstyp

delasslår olika hushållstyperfå bild hur förslagenFör att en av
hushåll desammansättningenindividerna in i efter detäven

definieras.tillhör. olika hushållstyperFyra

blandhushåll.folkpensionärSamboendehushåll med en
med två folkpensionärer.Samboendehushåll

folkpensionär.Ensamstående
Övriga.

vanligast ingen ii 4 BTP-tagare.BTP ärär gruppgrupp
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i sinFörslaget helhet

förinkomst, justeradFörändrig disponibelav
förändringarförsörjningsbörda, till följd de somav

foreslas
Procent

0.1

i0.06 I002 å ; i, .-0.02
-0.06

-O.1
-0.14
-O.18
-O.22

Decilgrupp

kostnadsökning.viss Detmedför ärFörslaget sammantaget en
decil och5,6inkomsterindivider med låga Ifrämst som gynnas.

bostadstillägget något. Detgenomsnittliga ärminskar det7
be-befinner sig i decil 8-10individerovanligt ärmycket att som

obefintliga.i dessa deciler därförtill effekternarättigade BTP, är
Även förändringensmå.övriga effekter mycket Den störstaär

disponiblagenomsnittliga justeradei decil där denuppkommer 3
debör dock observerasmedinkomsten ökar 0,08 Det attprocent.

inomförändringgenomsnittligredovisade förändringarna avser
föränd-individer kan fåenskilda hushåll och störreavgruppen,

ringar.
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Förändrig disponibel inkomst, justerad förav

försörjningsbörda, till följd de förändringarav som
föreslås

Procent

0.1
0.06

0.02
-0.02
-0.0s
-0.1

-0.14
-0.1s
-0.22

Övriga Blandhushåll Tvåpensionärer Ensampensionär

uppdelning visarpå hushållstyp det deEn BTP-tagareäratt som
tillhör s.k. blandhushåll drabbas försämringar, detta berorsom av
främst på den bidragsgrundande boendekostnaden halveras föratt

Övrigadenna får det i genomsnitt bättre.grupp. grupper

Faktisk kapitalinkomst m.m.

Förändrig disponibel inkomst, justerad förav
övergångenförsörjningsbörda, till följd faktisktillav

kapitalinkomst mmProcent
0.1

0.06
0.02

-0.02
-0.06

-O.1
-0.14
-0.18
-0.22

Decilgrupp
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Övergången kapitalin-till faktisk i stället för schablonberäknad

låga inkomster.komst medBTP-tagaregynnar

disponibel inkomst, justerad förFörändrig av
övergångenföljd till faktiskförsörjningsbörda, till av

kapitalinkomst mmProcent

0.1

0.06

0.02
4W i i-102

-0.06

-O.1

-0.14

-O.18

-0.22
Övriga Blandhushåll Tvåpensionärer Ensampensionär

ingenså små förändringarUppdelningen hushållstyppå attger
förändring.missgynnaseller dennakan sägas gynnas avgrupp

fribeloppGemensamt

fördisponibel inkomst, justeradFörändrig av
följdförsörjningsbörda, till det gemensammaav

fribeloppetpmcent

0.1
0.06

-0.02
-0.06r

-O.1
-0.14
-O.18
-0.22

Decilgrupp



270 Förslagens konsekvenser 1999:52

fribeloppetDet främst lågapensionärer medgemensamma gynnar
inkomster. Förändringen BTP-belopp lika förär storav en pen-
sionär inkomstmed låg och förtida för in-med höguttag som en
komst och förtida fördelningsmässigaDen skillnaden beroruttag.
dels på förändradedet BTP-beloppet andelatt utgör större aven
låginkomstpensionärens disponibla inkomst höginkomstpen-än
sionärens, på pensionärerdels med förtida vanligare iatt äruttag
de lägre decilema i de högre.än

Förändrig disponibel inkomst, förjusteradav

försörjningsbörda, följdtill detav gemensamma
fribeloppetpmcen,

0.1

0.06

0.02
-0.02

-0.06
-0.1

-0.14

-0.18

-0.22
Övriga Blandhushåll Tvåpensionärer Ensampensionär

fribeloppet har betydelse för ensamstå-Det störstgemensamma
ende pensionärer.



konsekvenser 271örslaF1999:5 2 gens

Boendekostnad

förjusteraddispáonibel inkomst,Förändrig av
"bIandhushåII"till följdförsörjningsbörda, attav

boendekostnadenfår använda halvaendast
Procent
0.1

0.06
0.02

-0.02
-0.06
-0.1

-0.14
-0.18
-0.22

Decilgrupp

förjusteradinkomst,disponibelFörändrig av
"blandhushåll"följdförsörjningsbörda, till attav

boendekostnadenfår halvaanvändaendast
Procent
0.1

0.06

0.02
,,,,,,___r__ ,-0.02

-0.06
-O.1

-O.14

-O.18
-0.22

EnsampensionärÖvriga TvåpensionärerBlandhusháll

åter-blandhushållen. Dessaendastförändring påverkarDenna
någothushålltill äri decil Dennafinns i huvudsak 1 typ av
effek-redovisadevarför dedatamaterialetiöverrepresenterade

överdrivna.någotkanterna vara
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15 .2.2 Budgeteffekter

följande1 kostnadsberäkning redovisas dels budgeteffektema av
förslaget i sin helhet, dels de kostnadsmässiga deleffektema av
förslaget tillövergå faktisk kapitalavkastning in-att 15+ procent
komsttillägg för förmögenhet 100/200 tkr, tillämpaöver att

fribelopp förtida/uppskjutet endastoavsett uttag samt attsamma
betrakta halva boendekostnaden BTP- och SBTP-grundandesom
för make.

Budgeteffekt mkr - besparing, kostnad+

Åtgärd BTP SBTP Totalt
Förslaget i sin helhet 77 -22 55

förslagDärav avseende:
Kapital +36 -69 -33
Fribelopp +97 -10 +87
Bokostnad -124 -20 144-

De delkostnadema redovisas beräknade givet allatre är attsom
andra förändringar genomförda. börDet dock observerasär att
beräkningar avseende förmögenhet osäkra eftersom deär är
mycket känsliga för räntenivåer och förmögenhetsfördelningens
utseende. Effekterna baserade på nuvarande bedömningarär om
1999 års kapitalinkomst och förmögenhetsfördelning.

problemEtt med kostnadsberäkningarna giftaär attovan pen-
sionärer maka inte berättigad till BTP blandhushållär ärvars
överrepresenterade i EffektenHINK96. endast betrakta hal-attav

boendekostnaden BTP-grundande för dessa hushåll kanva som
därför något iöverskattad beräkningarna.vara

Budgeteffekter avseende änkepensionärer

Antalet änkepensionärer har iBTP HINK-materialet förärsom
litet för kunna användas beräkningsgrund för kostnads-att som
och fördelningseffekter. förslagDe lämnas inkomstpröv-som om
ning garantipension och 90-procenttillägg till änkepensionav ger,
i kombination med den utformning garantipension före-av som
slås EP-utredningen och avskaffandet det särskildaav av grun-
davdraget, nettobudgeteffekt på totalt mkr. analyser-40 Deen ca

i kapitel indikerar5 BTP-beloppen för änke-presenterats attsom
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pensionärer kommer minska något i de flesta inkomstlägen.att
totala budgeteffektenDen därföravseende änkepensionärer torde

bli något kraftigare besparing 40 mkr.änen

15.3 Administrativa konsekvenser

Våra förslag till ändrade administrativa innebär BTPrutiner att
tolvmånadersperiod.tidsbegränsas till innebärgälla Dettaatt en

alla BTP-ärenden årligen. BTP-be-dag gällerIatt omprövas ett
tills vidare.slut Om försäkringskassan rekom-inte följer RFV:s

mendation efterkontroll till efter två årBTPgöra rättenatt av
fortsätter felak-detta betalas med oförändrade kanskeochatt ut -
tiga finnsbelopp. risk efterkontrollemaDet uppenbar atten-
bortprioriteras arbetssituationen försäk-hårt ansträngdnär är
ringskassan. såledesföreslagna förändringen innebärDen av oss

följeroftare i däravBTP vad gäller dag ochomprövas änatt som
också ärendehantering.ökaden

administrativt vi ökadbegränsa föreslårFör merarbeteatt an-
vändning informationsteknik handläggningenmodem för ge-av

i socialförsäk-fler uppgifter överförs direkt tilldagänattnom
ringsadministrationens dedatarutiner, det gällerbl.a. störrenär
förvaltarna olika tjänstepensionssystem. Vi också ettattav menar
utökat inhämtande direkt från deförändrade hyresbelopp störreav
hyresvärdarna möjligt Tillgenomföra. detta kommerär attatt en

uppgifter pensionärens inkomstförhållanden kom-mängdstor om
ansökningsblankett Genomtryckas på den sändsatt ut.mer som

uppgifterna de kon-pensionären ska komplettera med stödatt av
trolluppgifter ungefär samtidigt för den skattemäs-sänds utsom

uppgiftsinsamlandet.siga självdeklarationen underlättas också
uppgifts-sambearbetningenGenom den utökade och förenklade

administrativalämnandet kommer den hanteringen BTP attav
underlättas.

inne-Våra förslag till regler för inkomstberäkningenändrade
manuellabär vidare undviker kompliceradenuvarandeatt man

uträkningar i vissa yrkesskade-ärendetyper. gäller främstDetta
liväntor handläggasoch utländska pensioner, i framtiden kansom
maskinellt.

särskildaFörmögenhetsberäkningen denförenklas attgenom
förmögenhetsberäkningen för andel BTP-kan slopas stor aven

understigernämligen förmögenhetde hartagama, somensom
ingår denkapitalkr. avkastning ska beräknaslOO 000 de fallI av

årsinkomsten.faktiska beräkning Dettaränteavkastningen vid av
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schablonregel.komplicerat dagens Pen-kan upplevas änsom mer
uti-uppgifterrelativt enkelt kunna lämna dessasionären bör dock

själv-förmfl. skickarkontrolluppgifter bankerfrån de utsom
deklarationen.

vissa BTP-ta-avräkningsförfarandet förföreslagnaDet av oss
sannoliktförmögenhet kansidoinkomster ellermed störregare
endastVi dockadministrativt merarbete. beräknarleda till att ca

avräk-omfattas dettakommerl5 BTP-tagama attprocent avav
avstämning förslutligVi föreslår dessutomningsförfarande. att

kommandepreliminär beräkning förtidigare medår samordnas
någonmerarbete inte bör blibidragsår varför detta större om-av

fattning.
uppgick1998årsredovisning för budgetåretEnligt RFVss

be-medtill mkradministrationen 268för BTPkostnaderna enav
siffrorMotsvarandebeslut.styckekostnad på 559 krräknad per
beräk-mkr ochadministrationskostnad på 449för BOB är enen

stycke-Uppgiftenpå kr.styckekostnad beslut 607nad omper
redovisningsvår värdera, RFV:skostnadens storlek är att men
BOB-hand-föradministrativ kostnadtyder på något högreen

från dessasvårt dra några slutsatserläggningen. dockDet är att
med BOB-systemetdet första åretsiffror eftersom 1997 nyavar

återkravkontroller ocharbetade medsamtidigtoch kassoma av
förstatidigare regler.enligt Den avstäm-bidrag betalats utsom

först 1999.reglernaningen enligt de görsnya
uppgårförsäkringskassanBTP-ärendenAntalet prövas avsom

ansökningsförfarandetdet årligaår. Genomtill 320 000ca per
deOmärenden.tillkommer 160 000vi föreslår nuva-nyacasom

vårtsåledesskulleinte förändradesadministrativa rutinernarande
försäkrings-tillytterligareinnebära behovförslag ett resurserav

kassoma.
socialför-ianvändning ADBtill utökadVi lämnar förslag av

förenkladetillsammans medvilketsäkringsadministrationen reg-
hantering.förenkladmedförinkomstberäkningenler enom

totaltadministrationenbedömningenvi denSammantaget gör att
f.n.personalinsatserlikakommer kräva i sett storastortatt som
förkrävsteknikutvecklingförmånsslag.för detta Dengörs som

linjeiheltsåvitt vi kan bedöma,ligger,det regelsystemetnya
planeraspågår ellerteknikutvecklingmed den allmänna som

socialförsäkringsadministrationen.inom
BTP-pro-utarbetandetomläggningsarbetet ochSjälva nyaav

Vid under-insatser.dock krävakommer extraattgram m.m.

4 årUppgiften 1997.avser



örslagens1999:52 konsekvenser 275F

delhandskontakter med har kostnaderna för verketsRFV upp-
utskicktill mkr, vartill kommer kostnader förskattats 25 avca

möjlighetinformation beräknade till mkr. Vi har inte1,5cam.m.
utsträckning insatser kan inrym-bedöma i vilken dessaatt extra

i administrationens ordinarie budget.mas
beslutframgår vi anfört kommer antaletSom vad omav ovan

sannolikt denna ök-öka med år.BTP 160 000 Det är attatt perca
eftermedföra ökat ärendenning också kommer antalettatt som,

Ocksåomprövning, överklagas till länsrätt.försäkringskassans
ochtillkommer överklagas kammarrättantalet ärenden attsom

någratroligen öka. svårtregeringsrätt kommer Det göraäratt att
ökningen tordeärendevolymen,beräkningar den ökade men.av

vidisolerat motiverar utökadeinte bli så denstor att resurser
domstolarna.
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16 Genomförandefrågor

Vårt förslag: reglerna förDe bostadstillägg, hustrutilläggnya
och änkepension ska träda i kraft den oktober1 och till-2000
lämpas i fråga beslut tid efter den december31om som avser
2000. Det första bidragsåret omfattar perioden fr.0.m. januari
2001 februari 2002.t.0.m.

Vi har i uppdrag föreslå till det reforrne-att ett system anpassat
rade ålderspensionssystemet, innebärbl.a. garantipen-attsom en
sion dagens grundskydd i form folkpension,ersätter av pen-
sionstillskott och det särskilda grundavdraget för pensionärer. Det
reformerade ålderspensionssystemet gäller fr.0.m. januariden l

denna2001. Mot bakgrund bör också vårt förslag till reglernya
för inkomstprövningen bostadstillägg, hustrutillägg ochm.m. av
änkepension träda i kraft den januari1 2001.

Som framgår kapitel lämnar inga9 förslag gällande bo-av
stadstillägg till förtidspensionärer, eftersom förutsättningaralla
för den framtida utformningen reglerna för förtidspension ännuav
inte klarlagda. Vi vill dock understryka betydelsen bl.a. ad-är ur
ministrativ genomförandesynpunkt också frågan vilkaatt om
regler ska gälla för bostadstillägg till förtidspensionärer blirsom
klarlagd i god tid januariföre den gäller frå-l 2001. Detsamma

bostadsstödet till med nuvarande sjukbidrag.gan om personer
finns, enligt våra direktiv,Det möjlighet för föreslåattoss

övergångsregler omfattar alla berättigade till BTPsom personer
eller enskilda Enligt vår bedömning regler vikan degrupper. nya
föreslår iträda kraft särskilda övergångsregler nödvän-ärutan att
diga. finns dock behovDet reglera hur BTP-ansökningarnaattav
ska behandlas vid själva övergången till det regelsystemet.nya

Som framgår kapitel 10 föreslår vi det nuvarandeatt syste-av
försäkringskassans beslut gäller tills vidare skamet att ersättas av

årligt ansökningsförfarande och beslut begränsasBTPett att om
till tolvmånadersperiod. Inför ikraftträdandet de BTP-en av nya
reglema behöver samtligaansökan lämnas inBTPen ny om av
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arbetssituation kringförsäkringskassanspensionärer. Eftersom
angelä-årsskiftet kommer bli hårt ansträngd det2000/2001 äratt

och beslutasde ansökningarna kan lämnasBTPget att omnya
Ocksåförsäkringskassan i god tid före den januari 2001.l urav

tidvikt i så godpensionärens synpunkt det kassanär att somav
sittmöjligt kan meddela beslut.

redanmöjlighet för försäkringskassanbör därförDet attges
BTP-ärendenpåbörja handläggningenfrån den oktober 20001 av

Vijanuariska gälla från den 2001.besluta det loch BTPom som
oktober 2000förslag ska träda i kraft denföreslår därför våra latt

decembertid efter denoch tillämpas för beslut 31som avser
2000.

ikraftträdandetsituationen vidockså framhållasbör härDet att
under-möjligheterinnebär flera våra förslag, attatt av som avser

vidhandläggningen, inte tillämpasadministrativa kanlätta den
ansökningsblan-förslagbeslut. gäller våradetta första Det att en

pensionärernatilluppgifter utskrivna ska sändaskett med vissa ut
Anled-förnyad ansökan skai samband med BTP göras.att omen

ja-storlek frånuppgifter pensionensningen härtill bl.a.är att o-m
ansök-vid tidpunkten för utsändandetnuari inte känd2001 är av

ningsblanketten.
tillvid övergångenkommer älvaOckså beslutsunderlaget att

själva be-vissa begränsningar vidhadet regelsystemet attnya
januariunder 2001ska kunna betalasslutstillfället. BTPFör utatt

mittenförsäkringskassan omkringkrävs beslut senastett avav
uppgiftentidpunkten exempelvisVid dendecember 2000. är om

ränteinkomster inte kändatjänstepensionens storlek eller pen-av
tillgänglig försäkringskassan.sionären finns inte heller föroch

genomförandet.vidövergångsvis problem justdockDetta är ett
vid dendessa förhållanden uppmärksammasangelägetDet är att

BTP-regler.resursmässiga planeringen genomförandet av nyaav
bi-omfattaföreslår vi BTP-beslutet skaavsnittI 14.43 ettatt
tillVid övergångentiden februari.dragsår gäller försom mars -

inte praktisktdet bidragsåret år det dock BTP2001 är att en-nya
januari februari ochskulle omfatta månaderna och 2001dast se-

Vi före-bidragsår börjar i 2001.dan omprövas när ett nytt mars
omfattaslår därför övergångsvis försäkringskassans beslut skaatt

med janu-bidragsår månader eller tiden från och14ett som avser
ari till februari2001 och med 2002.
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kommittédirektivGenerella17

åtagandenOffentliga17.1

ska1994:23dir.offentliga åtagandenEnligt direktiven om
fö-åtagandet,offentligadet ärförutsättningslöst pröva somom

Omangelägenhet.offentligbörvårt uppdrag,remål för vara en
fårdetbedömningenleder tillåtagandetprövning att ansesav

verksamhetennivå förlämpligskaoffentlig angelägenhetvara en
anges.

varithuvuduppdragdirektiv vårtvåra harframgår attSom av
in-ochinkomstberäkningförgöra översyn systemet avaven

däremotVi harpensionärer.bostadstillägg tillförkomstavdrag
bostadsstödetallmäntill uppdraginte haft översyngöraatt aven

till pensionärer.
konstruktion tillbostadstilläggetsuppdragVårt är att anpassa

före-utformning; arbeteålderspensionssystemetsdet ett somnya
råttenighetdärutredningsarbete ochgrundligt attgåtts omettav

till pensionärerna.bostadsstödfinnasframtiden skaidet ettäven
innebärvårt förslagfunnitbakgrund intedennaVi har attmot

förtusättningslöstaktuelltdetförändringarsådana är attatt nu
pensionärertillbostadstilläggåtagandetoffentligadetpröva som

innebär.
innebäråtagandenoffentligadirektivennyssnämndaDe om

ellerutgiftsökninginnebärförslagvåravi visa,vidare skaatt om
Somfinansieras.dessa skahurförutgiftsminskning samtstaten

kostnadsök-mindreförslagvårakapitel innebär15framgår enav
dentillförhållandeiskabeloppmiljoner kr.ning på Detta55 ses

beräknasår 1999underoch SBTPkostnaden förtotala BTP som
mindresådanVimiljoner kr.till 900uppgå 9 att av-anser enca

i be-osäkerhetenbakgrundsärskiltförsumbar,vikelse är mot av
pensionssystemethelaförändringoch denräkningarna stora av

i kraft år 2001.trädakommer attsom
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17.2 Regionalpolitiska konsekvenser

Enligt direktiven dir. 1992:50 ska redovisa regionalpoli-de
tiska våra förslagkonsekvenserna och därvid särskilt beaktaav
hur förslagen påverkar sysselsättningen offentliga servi-och den

i olika delar landet förändringarhur planeradesamtcen av av
avgifter, bidragskatter och påverkar ekonomiska förut-detaxor,

sättningarna för näringsliv i olikakommuner, och privatpersoner
delar landet.av

framhåller i kapitelSom räknar vi med försäkrings-15 att
administrationkassomas ska kunna inom förBTP skeav ramen

de finns idag. innebär således offentligaDet denattresurser som
servicen i olika delar landet inte påverkas vide förslagav av nu
lägger.

Bostadstillägget inkomstprövad förmån medär utgesen som
regler och belopp hela landet. gäller detNär detöver sär-samma

skilda bostadstillägget till pensionärer SBTP föreslår vi änd-en
ring innebär vid SBTP-beräkningen bl.a. hänsynatt tarsom man
till den kommunalskatt erläggs för inkomst påver-densom som

påkar SBTP. Innebörden denna förslag storleken SBTPär attav
för-kan variera något beroende på kommunalskattens storlek om

regionalpolitiskutsättningarna i övrigt identiska. Någon bety-är
inte förändring övrigtdelse har dock denna och inte heller i anser

vi våra förslag får någon regionalpolitisk konsekvens.att

Jämställdhetspolitiska17.3 konsekvenser
dir.Enligt direktiven jämställdhetspolitiska konsekvenserom

ska våra förslag föregås innehålla1994:124 analys och enav en
redovisning direkt ellerhur förslagen kan förväntas påverka,av
indirekt, kvinnors respektive villkor och därmed förutsätt-mäns
ningarna för jämställdhet mellan könen.

Vårt uppdrag varit inkomstpröv-har reglerna föratt anpassa
ning bostadstillägget till det reformerade Vipensionssystemet.av
har därvid efter våra förslag innebära så små för-skasträvat att
ändringar möjligt för den enskilde pensionären. denMotsom
bakgrunden vi intehar därför funnit anledning på något annatatt

förändringar i regelsystemet till direk-med hänsynsätt överväga
tiven jämställdhetspolitiska Vide konsekvenserna. bedömerom
emellertid våra förslag till inkomstprövningsregler neutralaäratt

jämställdhetssynpunkt. viVid utformningen regler hardessaur av
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in-tagit särskild hänsyn till effekten för i de lägstapersoner
komstgruppema, vilka ofta kvinnor.är

för brottslighet och det17.4 Konsekvenser

brottsförebyggande arbetet

Enligt direktiven brottslig-dir. 1996:49 konsekvenser förom
föregåsheten och det brottsförebyggande arbetet våra förslagska

direktinnehålla redovisning förslagen,analys och hurav en en av
indirekt, påverka brottsligheten det brotts-eller kan förväntas och

särskildförebyggande vidare i direktivenarbetet. Det attanges
till frågan till ändradeuppmärksamhet ska förslagen reg-ges om

ler till missbruk och överträdelser.uppmuntrar
inkomstprövad fönnån till för försäk-och grundBTP är en

in-ringskassans ligger olika uppgifter pensionärensbeslut om
beslutkomst- bostadsförhållanden. därför viktigtoch Det är att

pensionärensbostadstillägg återspeglar så riktig bild avom en
grundförutsättning där-ekonomiska situation möjligt. En ärsom

ekonomi,sinvid pensionären lämnar korrekta uppgifteratt om
felaktig-administrativa rutinerna sådanaockså de är attattmen

dröjsmål.i upptäckas alltförheter beslutsunderlaget kan utan stor
in-förändradeförslag tillVi har denna bakgrund lämnatmot

väl kändatill uppgifterkomstprövningsregler ansluter ärsomsom
områdeninom andrapensionärerna och används ocksåav som

admi-förenkladeexempelvis skatteområdet. Vi föreslår också
kändanistrativa rutiner innebär uppgifter redan äratt avsom som

försäkrings-automatiskt tillexempelvis pensionsbolag överförs
innebär vidare beslutbeslutsunderlag. Våra förslagkassans att om

eventuelltochtidsbegränsas till tolvmånadersperiodBTP en
kaninte lång period,felaktigt utbetalas därför underBTP somen

ske i dag.
bliråtgärder till besluten BTPSammantaget leder dessa att om

felaktigheter kankvalité och eventuellt medvetnabättre attav
minimeras.
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Författningskommentarer18
.

Inledning18.1

bostads-inkomstprövningvidskall gällaVåra förslag avsom
omfattandeochlagparagraferflertalför med sigtillägg ett nya

bo-i 1994:308förändringar lagenkonstruktionsmässiga om
lagenkan konstateraspensionärer. Dessutomstadstillägg för att
någoti många fall harpensionärerförbostadstillägg enom

viVi därförutformning. harålderdomlig övervägtkrånglig om
direktharfrågormångaEftersomföreslå helt lag.skall somnyen

vadbl.a.olösta,fortfarandeförslaganknytning till vårt är som
funnit detemellertidviförtidspensionärema, hargälla förskall

lagkonstruktion ochbibehålla nuvarandearbetsmässigtrimligt att
för-föreslagnatill vårabestämmelsernaså det gårgott anpassa

ål-reforrneradeföranleds detändringarändringar och de som av
efterlevandepensionförreforrnerade reglerderspensionssystemet,

Författningsförslagen harpensioner. anpassatsutländska ävenoch
tillremissenligtinkomstskattelagtillregeringens förslagtill

avseddlagenföreslagnaseptember 1998. Den ärlagrådet den 3
och lagenl928:37kommunalskattelagenbl.a.ersättaatt

konstruktio-föreslagnainkomstskatt.statlig Den1947:578 om
dettordeskedetillfällig lösning. Ibör ett senaresom ennen ses

lag.nödvändigt utformabli att en ny
bo-1994:308redovisas lagenförfattningsförslagvårtI om

bildsamladsin helhet föritill pensionärerstadstillägg att enge
Även skallföreslåsparagraferlagbestämmelsema. upp-somav

finnsuppdragligger utanför vårtoch sådanagällahöra att som
presentationen.alltså med i
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Förslaget till lag18.2 ändring i lagenom

bostadstillägg1994:308 tillom

pensionärer

1§
Som i direktiven skall våra regler till flertalettanges anpassas
redan införda föreslagna refonnerade inom socialför-eller system
säkringen. Vårt förslag bygger därför på det reforrnerade ålders-

ef-pensionssystemet och de föreslagna reformerade reglerna för
kapitelterlevandepension. framgår vi inte berörAv 9 närmareatt
förtidspensionärema, vi valtvad skall gälla för varför har attsom

i lagförslagen helt utelämna gruppen.
Som första led i införandet reformerat ålderspen-ett ettav

sionssystem intjänande ihar reglerna för pensionsrätt lagenav
inkomstgrundad i kraft1998:674 ålderspension LIP trättom

fr.o.m. januari garantipen-den 1999 och lagen 1998:702l om
sion ljanuarifr.o.m. den 2001.

pensionärerParagrafens punkt första stycketI upp-avser som
enligt enligtbär ålderspension eller garantipension lagenLIP

garantipension.1998:702 om
vidåterfinns relativtförsta stycket de fåpunktI 2 sompersoner

hustrutillägg. Gruppeni fortfarande uppbärkraftträdandet
fortsättningsvis beviljaskommer kunna BTP.även att

efterlevandepensionUtredningenbetänkandetl av om
särskild efter-föreslås omställningspension,SOU 1998:120 att

änkepension i lagenlevandepension och samlas lag; omen
januariefterlevandepension, föreslås träda i kraft 2001.den 1som

garantipensionförsta stycket den uppbärI punkt 3 attanges som
tilltill enligt efterlevandepension änkoränkepension lagen om

tidigare uppbäroch född år eller den1944är samt somsom
vissa till efterlevandelagen angivnaänkepension enligt över-

fortsatt berättigade tillgångsbestämmelser skall BTP. Där-vara
ochutesluts änkor födda eller1945äremot somsenaresom

nybeviljats änkepension efter år heller med2000. Inte personer
ingå isärskild efterlevande- eller omställningspension kommer att

personkretsen.
tillandra bostadstillägg inte lämnasI punkt stycket2 attanges
ipensionär partiell ålderspension. Förhållandenauppbärsom

före-punkt andra stycket regleras i dag till viss del i3 4 a som
slås paragrafen bostadstillägg inte lämnasupphöra. denI attanges

bostadsbidrag.för tillbostadskostnad den del motsvarassom av
så-Förslaget innebär skärpning i förhållande till dagens regleren
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itillvida bostadstillägg överhuvud inte skall lämnas deatt taget
enligt lagenfall pensionären samtidigt uppbär bostadsbidrag

1993:737 bostadsbidrag.om
följ huvudbetänkandetI sammanhanget kan ande. Ut-Inämnas

redningen socialförsäkringens 1997:72personkrets SOUom
föreslås socialförsäkringen i två delarden svenska skall delasatt

bosättning ioch innehålla dels förmåner grundar sig Sve-som
irige, dels förmåner här lan-beroende förvärvsarbeteärsom av

idet. Grunderna för det tudelade skall reglerassystemet ge-en
socialförsäkringslagen. bereds f.n.ramlag Betänkandetmensam

inom Socialdepartementet. Utredningen har förslag vadlämnat
gäller utformning bl.a. lagen bostadstillägg.l §ny av om

1 §a
1993:737 bo-Bestämmelsen och § lagen1är motsvarar omny a

tillstadsbidrag. paragrafen allmän beskrivningI rättenges en av
bostadsbidrag på tilläggets storlek bestäms.och vad sätt

4 §a
Paragrafen föreslås fjärdeupphöra. Se § stycket.lovan

§5
Bestämmelsen och rubriken omedelbart föreär paragra-angerny

beroendefens innehåll. allmänt bostadstilläggetHär ärattanges
ka-pensionärens årsinkomst och inkomsterna beräknasattav per

lenderår. pensionär gift årsinkomsten förberäknasFör är varsom
och makarna.en av

Vid inkomstbestämningen till detknyter vi i huvudsak an
iskatterättsliga inkomsterbegreppet. Med detta vi att avmenar

huvudsak skattepliktig till för inkomst-skall läggas grundnatur
prövningen beräkningen årsinkoms-BTP. centrala förDetav av

resultaten i inkomstslagen tjänst, näringsverksamhetdeärten tre
och kapital enligt skattelagstiftningen.

inkomstmåttet innebär inteDet valda avdragallmännaatt
minskar årsinkomsten. i förvärv-gäller avdragDäremot att en
skälla förfår sådan effekt. Undantag från denna huvudregel finns
förvärvskällor i inkomstslagen näringsverksamhet kapital.och

tredje stycket årsinkomsten medI skall kompletterasattanges
inkomster på integrund dubbelbeskattningsavtal ärsom av m.m.
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skattepliktiga. gäller för inkomsterDetsamma andra utländska
inte tagits till beskattning i Sverige.som upp

tillfjärde stycket årsinkomstenI skall läggasävenattanges
vissa angivna inkomster, ligger skattepliktigautanför detsom
området. hur årsinkomsten skall beräk-I 5 närmarea--e anges

Se vidare kap. 10.nas.

5 §a
Vid inkomstberäkningenBestämmelsen skall de angivnaär ny.

avdragspostema i inkomstslaget näringsverksamhet återläggas.
Utgift för pension karaktären dispositionhar frivilligegen mer av

liksom intenödvändig omkostnad, och bör avdragallmännaän
minska årsinkomsten. Vidare undantas tidigareunderskott från
inkomstår.

5 b §
inkomstBestämmelsen och begränsar verkan avdrag frånär ny av

Övriga från inkomst kapitalkapital. avdrag deän angesav av som
i återläggningsfallen skall årsin-paragrafen skall återläggas. I

minskatkomsten med de belopp nämnda avdrag harökas som
gäller för näringsverksamhet.kapitalinkomst. förhållandeSamma

på för såväl närings-Konstruktionen uppbyggd sättär samma
tillInkomstminskningen skall nedverksamhet kapital. verkasom

återfinns inoll. Motsvarande regler BOB.

5 §c
kapitaloch innebär barns inkomstBestämmelsen ävenär att avny

Ävenbostadstilläggets be-kommer påverka storlek. dennaatt
bostadsbi-sitt i de regler vidstämmelse har gällerursprung som

beräkning.dragets
preciseras vilka skalltredje stycket enligt lagen,I ansessom,

pensionär harMed hemmavarande barnbam. avsessom som
för tidvårdnad vårdnad och varaktigt ellereller omgemensam

bostadstillägget tillsam-under vilken för, borär avsett att utges
på grundmed. Som hemmavarande barnäven avmans anses som

heltidundervisning inte bor på hemma vistas i hemmet un-men
minst skolferier.der så lång tid normalamotsvararsom
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§§5 d-e
påfönnögenhetsbeskattningen skerstatligaAnknytningen till den

skat-påprincip grundasförmögenhet iså beräkningensätt att av
speci-huvudregelnAvvikelser fråntepliktig förrnögenhet. anges

Även på bör-noteradeaktier deandrafikt paragrafen.i ärän som
kanmarknadsvärdet. DettillA-lista 80 procenttas avuppsens
frånundantagetföretagsfönnögenhet,konstateras äräven att som

totalanäringsidkarensmått påmedbeskattning, skall etttas som
be-fåmansföretagnäringsverksamhet ochenskildekonomi. För

handels-balansräkning.ledning Förräknas värdet med senasteav
ägdautifrånvärdetföreningar beräknasekonomiskabolag och
i ka-behandlatsförmögenhetsinnehav harBeaktandeandelar. av

pital 14.
gällerinkomstårpå detbelöperförmögenhetTillägg för som

beskattningstid-inkomstårdetdvs.för förmögenheten, utgörsom
beräk-tilläggetsåledesinnebärfönnögenheten. Detpunkt för att

kalenderåretutgångenfinns vidförmögenhetpå den avsomnas
avsnittvidare 14.2.före bidragsåret. Se

6§
paragrafen.förerubriken omedelbartliksomBestämmelsen är ny

framräknadepensionärensbeskriver hur§paragraf och 6Denna a
reduceringsinkomst.tillomvandlasårsinkomst

förreduceringsinkomsttill görs attårsinkomstOmräkning av
uppståskullemarginaleffekteriolikheterneutralisera annarssom

avräkningeniingårpå deberoendeolika inkomsttyperför avom
deldeninnebördBestämmelsens ärinte. attgarantipension eller

garantipensionenreducerat tasårsinkomstpensionärens somav
Även inkomst-reduceringsinkomsten.ihela beloppetmedupp

Övriga in-beloppet.med helaförmögenhettillägget för tas upp
till 80näringsverksamhetocharbetekapital, taskomster av upp

pensionärerFöri årsinkomsten.ingårbeloppdetprocent somav
enligt detgarantipensionfårochfödda eller1938 nyasomsenare
med 80tjänstepensionskallpensionssystemet tasäven pro-upp

faktiskt belopp.cent av
framräk-ochinkomstermakarsframgårfjärde stycketAv att

sigförochberäknatsharreduceringsinkomster,nade envarsom
likafördelassedanförläggstill detta stycke, attfram sammannu

dem emellan.
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6 §a
Bestämmelsen Innebörden från inkomstpensionärensär är attny.

framkommer beräkningarna enligt § skall avräknas be-6som av
lopp enligt vad i paragrafen. "fribelopp"Beloppen ärsom anges
motsvarande garantipensionsnivåema denna avräk-som genom
ning undantas från reducera bostadstillägget enligt 6 b Mo-att
tiven bakom fribeloppen behandlas i kapitel ll.

6 b §
Bestämmelsen till delar utformningen tidigaremotsvarar stora av
6 hur pensionsberättigadesDen den beräknade reduce-anger
ringsinkomst reducerar det högsta möjliga bostadstillägg kansom
komma i fråga efter bl.a. 2-4 bostadstilläggets storlekatt om
beaktats.

Utformningen paragrafens andra stycke överensstämmerav
tidigaremed 6

§7
paragrafen återfinns liksoml tidigare regler för till det sär-rätt

skilda bostadstillägget.
paragrafensI första stycke ändras den pensionsberättigades in-

komster till pensionärens årsinkomster för överensstämmaatt
med förslagets begrepp för BTP och i fjärde ändras bas-stycket

Ändringamabelopp till gällande benämning prisbasbelopp. är av
redaktionell karaktär.

I paragrafens andra stycke i princip inkomst-attanges samma
prövningsregler skall gälla vid beräkningen särskildadet bo-av
stadstillägget till pensionärer vid bostadstilläggsberäkning isom
övrigt.

Någon särskild viktning sidoinkomster inteskall göras när.av
det gäller SBTP något "fribelopp"och inte vidskall heller gälla
denna beräkning. Reduceringsinkomsten används därför inte vid
beräkning enligt SBTP.

fåFör fram pensionärens disponibla inkomst skall frånatt
årsinkomsten avdrag för beräknad kommunal inkomstskattgöras
och skatt på kapitalinkomster.

dagensI regelsystem för SBTP räknas det be-BTPäven som
talas inkomst för pensionären. Till sin effekt har bestäm-ut som

bibehållits-melsen tredje stycket utformas så den boattmen nu
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stadskostnad godkänds för SBTP minskas med utgående bo-som
stadstillägg.

9 §
Bestämmelsen i delar tidigaremedöverensstämmer stora para-
grafs uppbyggnad och innehåll. vissa på §I delar bygger den 27
BOB.

förstaI stycket försäkringskassan, tidigare,liksom rätt attges
bostadstillägget under pågående utbetalningsperiodompröva när

något förhållande bestämmer tilläggets storlek har ändrats.som
Avsikten dock omräkning inte förändring-skallär att göras om

gäller tiden januari-februari månad bidragperioder ochunderarna
pensionsförrnåner och indexuppräknats eller hyres- ochavser av-

giftshöjningen för boendet. kapitelDenna fråga ibehandlad l4.är
Paragrafens andra stycke § BOB.med 27 Däröverensstämmer

försäkringskassan, enligt får avslåsk. generalklausulattanges en
ansökan bostadstillägg, tilläggetdra in eller nedsättaen om om

det uppenbart sökanden på inkomst- eller förmö-grundär att av
genhetsförhållanden eller något förhållande inte behöver detannat
bidrag kan beräknas enligt ligger i sakenBTP. Det natur attsom
årliga inkomst- och hyresförändringar inträffar januari varjeisom
år inte skall föranleda särskild omprövning pågåendeunder
period. Förändringar fördetta slag läggs i stället underlagav som
beslut för det bidragsåret.nya

Generalklausulen skall tillämpas restriktivt användningenoch
kräver särskild utredning i enskiltvarje fall. Klausulen bören ex-
empelvis kunna användas sökanden har högmycket mate-om en
riell levnadsstandard låg ringa deteller taxerad inkomst ellertrots
i övrigt klart framgår sökanden, maka/make eller hemmava-att
rande barn har betydande tillgångar till intesitt förfogande som
redovisas i vilkaansökan. situationer tilläm-I klausulen kansom

får från fall till fall.avgöraspas

11 §
l andra stycket bostadstillägget skall bestämmas förattanges en
viss period. Med bidragsår perioden mars-februari månad.avses
Anledningen till detta framgår kapitel vissa dockfall kan14. Iav

till förmånen inträda vid tidpunkt frånrätten änen annan mars
månad, pensionären bostadstillägg förstasöker förnärt.ex.
gången. Tillägget bestäms från och med den månad då där-rätten
till inträder, dock inte längre tillbaka från ansökningsmånaden,än
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ibidragsårs slut. kommenterasfram till ordinarie Dettaoch av-
snitt 14.3.

11 §a
BOB.med § En20Bestämmelsen och överensstämmerär an-ny

be-för kunnauppgifter behövsinnehålla desökan skall attsom
Är ofullständig densåansökantill bostadstillägg.döma atträtten

försäk-harprövning tillägget,förinte läggas till grundkan av
tidvissinomsökandenmöjlighet föreläggaringskassan attatt

avvisas.ansökningen Förpåföljdavhjälpa bristen vid attatt av-
föreläggandet haisökandenfattas börvisningsbeslut skall kunna

medkompletterarimlig tidfåttpåföljdenupplysts attsamtom
föreläggandet.ikassan begäruppgifter fattas och somm.m. som

finns idelgivningvidFörfarandetfår delges.föreläggandeEtt
in med deinte sökandendelgivningslagen 1970:428. Kommer

försäkrings-föreskrivna tiden fåruppgifterna inom denbegärda
sakprövning skeringenEftersomavvisa ansökan.kassan an-av

förvaltningslagensenligtöverklagasavvisningsbeslutetsökan kan
regler.

12 §
SparbankenochbankaktiebolagdåParagrafens ändras numera

språklig karaktär. Ly-ändringenövrigtbanker.benämns I är av
BOB.med 20 §delsen överensstämmer a

12 §a
omedelbartrubrikengälleroch detsammaBestämmelsen är ny

före försäkringskassanpåFörslaget byggerparagrafen. att van-
påberäknatpensionärbostadstillägg tillligtvis beviljar ett en

deFörframgår 5kalenderår, vilketfastställd årsinkomst avper
i förvägberäknasvårapensionärer har inkomster är attsomsom

slutligmedpreliminärtbetalasbostadstilläggetkommer att ut av-
situationervilkaparagrafenräkning i efterhand. I av-somanges

uttömmande.Uppräkningen ärses.
i belö-inkomstermaximala beloppenuppräknadeDe somavser

förbostadstillägg bestämsPreliminärtpå varje pensionär.per
demendastbostadstilläggsberättigade makarbåda även avenom

beslut.till sådantinkomster lederhar ettsom
pensio-flertaletförslutliga beslutKonstruktionen med direkta
del harövervägandetillförsäkringskassanpåbyggernärer att
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tillgång till uppgifter pensionärens inkomster. Beräkningenom
vid sådana beslut bygger i huvudsak på kända pensionsinkomster
under året ioch övrigt på uppskattade inkomster. Beräkningen av
årsinkomsten vid preliminära beslut i principgörs sätt.samma

här kan pensionären vidMen sidan olika pensionsinkomster haav
inkomst arbete och/eller kapital varierar mellan åren ochav som
under året. sådana fallI det svårt vid början beräknaåretsär att
årsinkomsten sådanmed säkerhet beloppet tillkan läggasatt
grund för slutlig BTP-beräkning. Därför preliminär be-görs en
räkning. försäkringskassanNär preliminärtdetstämmersenare av
utbetalda tillägget det Skattemyndigheten fastställdgörs mot av
taxerad inkomst.

tredje stycket har dock gjortsI undantag från det skallnärett
bestämmas preliminära beslut. det första bidragsåret harFör sö-
kande pensionär och dennes make grundatfå sina besluträtt att
på fastställd årsinkomst, för och demrättenen om var en av om-
fattar endast bidragsåret,del dvs. mindre månader.tolvänav

preciseringEn hur skall hanteras admi-närmare systemetav
nistrativt bör föreskrifterske och allmänna råd från RFV.genom

12 §b
Bestämmelsen första preliminärtAv stycket framgårär attny.
bostadstillägg beräknas efter för såuppskattad årsinkomst atten

möjligt det bostadstillägg kannära antasmotsvarasom som
komma Uppgifteroch bestämmas vid slutlig avräkning.att utges

förväntad inkomst från sökanden näringsidkare kanärom som
svårare näringsid-kontrollera löntagaruppgifter. Föränattvara

årsinkoms-kare därför särskild regel uppskattningges en om av
Preliminärt tillägg beviljas bidragsåret. Vid nybeviljadeförten.

bostadstillägg tillägget alltid förstaberäknas slutligt denav om
perioden omfattar endast del bidragsåret och deförav en avvar
sökande.

Enligt andra stycket skat-bestäms avräkningsbeslutet efter att
temyndighetema fastställt beskattningsbeslut inkomståret,för
dvs. taxeringsperiod vanligtvis till-gått Uppgifternanär ärut.en
gängliga efter månad inhämtasnovember under bidragsåret och
från skatteregistret. Försäkringskassan har på grundvalsedan att

inhämtade uppgifter avräkning preliminärtgöra motav m.m. en
utbetalat tillägg fatta avräkningoch beslut avräkning. Sådanom

i början är följdet efter bidragsåret.görs av som er
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12 §c
Bestämmelsen och med BOB.22 §är överensstämmerny

Vid slutlig avräkning skall för högt eller för lågt utbetalat pre-
liminärt bostadstillägg korrigeras. Avstämningen dengörs mot
preliminärt bestämda årsinkomsten. Bostadstillägget justeras på
grundval skillnaden mellan uppskattad taxering fast-och efterav
ställd årsinkomst enligt § denna lag, med de tillägg och avdrag5

i efter sådan reducering i5 6samtsom anges a-e som anges
och a-b §§. bostadstillägget vid6 Bestäms avräkning till högreett
belopp vad har utbetalats i preliminärt beslut betalarän som
försäkringskassan tillbaka överskjutande till pensionären.belopp

bostadstillägget vid avräkning tillBestäms lägre belopp detän
preliminära skall pensionären betala tillbaka det överskjutande
beloppet. Ränta och eventuella avgifter bör på beloppkrävas som
skall betalas tillbaka och bör lämnas i efterskottränta
utbetalade utfyllnadsbelopp enligt bestämmelsermotsvarande

Återbetalningför BOB. vid avräkning bör ovillkorlig,som vara
möjlighet finnasbör för försäkringskassan underlåtaattmen en

betala eller kräva tillbaka ringa. ringabeloppet Medatt ärut om
i detta sammanhang kronor.100avses

första hand bör belopp pensionären betala tillbakaI skallsom
efter avstämning kvittas utbetalningen bostadstillägg detmot av
år följer efter avstämningsåret eller altema-separatasom genom
tivt uppdelade inbetalningar. inte möjligt försäk-Om det börär
ringskassan ha möjlighet kvitta bidrag och utbetal-andraatt mot
ningar från socialförsäkringssystemet. avräknings-Kvarstående
belopp bör i sista hand överlämnas till kronofogdemyndigheten
för indrivning.

avliditFör BTP-tagare bör återkrav riktaskunna motsom
dödsboet beslutet återkrav förehar delgetts pensionärenom om
dödsfallet. rimligt avskrivaDäremot bör det att genast ettvara
sådant ärende avliditBTP-tagaren dessförinnan.om

preciseringEn hur återbetalningen praktiskt skallnännare av
tillgå bör på motsvarande för bostadsbidragen reglerassätt som

i föreskrifter iRFV och allmänna råd. Frågor ochräntaav av-om
gifter vid återbetalning eller utbetalning överskjutande beloppav
föreslås regleras verkställighetsföreskrifter.genom

12 §d
Bestämmelsen och Om-med § BOB.29är överensstämmerny
prövning avräkningsbeslut till följd taxeringsändringar skallav av
kunna i både höjande och sänkande riktning. Taxeringsänd-göras
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ringar till den skattskyldiges nackdel kan förekomma under året
efter taxeringsåret och, oriktig uppgift har lämnats, i formom av
eftertaxering under ytterligare fyra år. Taxeringsändringar till den
skattskyldiges fördel förekommakan inom fem år efter taxe-
ringsåret. Härtill tidkan läggas för i förvaltningsdom-processer
stol. paragrafens andra stycke begränsas möjligheten tillI nytt
avräkningsbeslut efter två år på så den påtalade höjningensätt att
eller sänkningen bostadstillägget då skall väsentlig. Var-av vara
ken beloppsmässigt eller procentuellt tillägget skall detav vara
fråga endast mindre höjning eller sänkning.om en

Ilkraftträdande- Övergångsbestämmelseroch

föreslagna lagen träda i kraftDen den oktober 2000 ochlavses
tillämpas första gången det gäller beslut bostadstillägg förnär om
tid efter den december 2000. Genom föreslå ikraftträ-31 att en
dandetidpunkt oktober viss tid för försäk-den 2000 detl ges
ringskassoma få in underlag och handlägga ärendena med stödatt

innande avräkningsreglema de behöver fatta beslut. Förav nya
undvika vidkomplikationer genomförandet föreslår vi -detatt att

första bidragsåret omfatta fjorton månader, längreskall dvs. en
bidragstid normalt gäller.vadän settsom
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till lag efterlevandepension18.3 Förslaget om

§17
90-procenttillägget till tilläggspension i fonn änkepen-s.k.Det av

sion garantipension skall enligt efterlevandepensionsutred-samt
inkomstprövas på motsvarandeningens förslag SOU 1998:120

änkepensionen.folkpensionsdelnuvarande Isätt paragra-avsom
änkepensionen skall minskas medfen nämnda delarattanges av

enligtreduceringsinkomst beräknas deden20 procent av som
Minsk-inkomstprövningenregler föreslås gälla för BTP.avsom

reduceringsinkomst återstårningen densker dock endast mot som
minskningen änkepensionen skallBTP-avräkningen.efter Före av

minskningreduceringsinkomst inte för BTPanvänts avsom
pensionsförsäkring ejinkomster frånminskas med pensionärens

änstepensionsförsäkring pensionssparkonto.och
änkepensionen avtals-vid sidanMånga änkor har om en

tjänstepensioner varie-tjänstepension.Avtalen för dessareglerad
olika pensionsinrättningar be-inte bara mellan ävenutanrar -

avtalen tjänstepensionernapå slöts. huvudsakroende I ärnär an-
tingen eller bruttosamordnade. Med denettosamordnade nya reg-

fr.o.m.folkpension i änkepension infördeslema för form somav
årsin-beräknadeingår tjänstepensionen i denjanuariden 19971

folkpensio-folkpensionens storlek. Eftersomkomsten styrsom
pensionensamtidigt påverkar den bruttosamordnadestorleknens

på-tjänstepensionenFolkpensionen ochså uppstår rundgång.en
in-skallundvika sådan rundgångverkar varandra. För att en

denfortsättningsviskomstprövningen i falldessa även göras mot
änkepensionen intetjänstepension skulle ha betalats ut omsom

för änkorvarit inkomstprövad. skall gällahade Detsamma som
livräntaersättning ivid sidan änkepensionen har form avav

arbetsskadeförsäkring ellerenligt lagen 1976:380 motsva-om
tillämpning sagda lag.livränta medrande bestäms avsom
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till lag lagen18.4 Förslaget ändring iom

1998:708 upphävande lagenom av

i vissa fall1994:309 hustrutilläggom

då make uppbär folkpension

3Punkt a
dåHänvisningen till första stycket femte meningen bort§5 tas

hustrutillägget kommer beräknas enligt regler.BTPsatt

Punkt 3 b
i §till skillnad från vad 4andraI meningen att som angesanges

sextiohustrutillägget minskas medförsta stycket skall procent av
reduce-pensionsberättigades framräknadeden del denav av
prisbas-enligt inte överstigerringsinkomst reglerBTP:s ettsom

Överstiger minskasreduceringsinkomsten beloppbelopp. detta
hustrutillägget femtio inkomsten.med procent av

Punkt 3 d
i enligtHustrutillägget fortsättningsvis beräknas BTP:skommer att

regler.
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Kommittédirektiv

Översyn för inkomstprövningsystemetav av

pensionärerbostadstillägg till m.m.

Dirvl997zl5O

vidBeslut regeringssammanträde den 18 december 1997.

Sammanfattning uppdragetav

ochtillkallassärskild utredare med uppdragEn överatt mo-se
inkomstavdragberäkning inkomst ochdernisera försystemet av

skall lämnabostadstillägg pensionärer Utredarenför till BTP.
skallhur inkomstförslag hur inkomst skall beräknas samt re-om

utredningen skallförutsättning förducera bostadstillägget. En
för detdärvid reglerna till reglernadeatt re-anpassasvara nya

förtids-förformerade ålderspensionssystemet, det systemetnya
efterlevandepensionreglerna förpension och de refonnerade samt

vanligarebra i samband med de alltde fungerar på ut-sättettatt
ländska pensionema.

tillsärskilda bostadstilläggetdetUtredaren skall även överse
moder-förslag till hur detta kanpensionärer SBTP och lämna

gällerharrnoniera förslagniseras för med deoch att somanpassas
BTP.

ochenkelhetlämnar skall präglasförslag utredarenDe av
läsningar.flexibilitet till långsiktigt hållbaraoch kunna leda

ändringarnödvändigauppdraget ingår utarbeta förslag tilll att
i de och förordningar berörs.lagar som

Uppdraget skall avslutat den l 1999.vara mars
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Bakgrund

Bostadstillägg till pensionärer regleras lagen 1994:308genom
bostadstillägg till pensionärer BTPL.om

pensionärer till detBostadstillägg till BTP syftar göraatt
ingen bostadmöjligt för pensionärer med eller låg ATP haatt en

möjligheternakvalitet, boendekostnaden minskargod attutanav
tillfredsställande standard.också i övrigt haatt en

bostadstillägget i kraft januarii gällande trädde denDet dag l
bostadstilläggetoch det kommunala KBT. KBT1995 ersatte

ifunnits år. infördes dethade då i 50 KBTnärmare attgenom
förfolkpensionering infördes bemyndigandeårs lag1946 ettom

särskilt kommunalt bo-beslutakommunerna att utge ettatt om
ansågs då tilläggets storlek borde bero-stadstillägg. Det att vara

pensionstaga-såväl den faktiska bostadskostnadenende somav
i inkomster och tillgångar.formrens egna resurser av

varierade mycketpå tilläggen betaladesStorleken utsom
på enskilda kommu-mellan kommunema. berodde deDetta att

pensionärens bostadskostnaddelbestämde hur stor somavnerna
Inkomstprövningen skedde dock enligt reglerskulle ersättas. som

fastställda i lag och lika hela landet.övervar
statliga bostadstillägget till pensionärerGrunden till det i dag

tillKBT-utredningens Bostadsstödpresenterades i betänkande
Regeringen föreslog utifrån betän-pensionärer SOU 1992:21.

l993/94:SfLJ l993/94z305kandet i l993/94zl73 bet. 16, rskr.prop.
för bostadstilläggen från kommu-skulle övertaatt staten ansvaret

inte riksdagen någonRegeringen föreslog dock störreattnema.
utredningeninkomsprövningen skulle ske, vilketförändring av

i grundeninkomstprövningen därförföreslagit. Principema för är
gäller in-år. mängd detaljer vadde sedan 50 Ennästansamma

komstprövningen dock förändrats tiden.har över

regelsystemDagens

i ålderspensiontill den bosatt Sverige och harBTP ärutges som
förtidspension/sjukbidrag, omställningspen-fr.o.m. års ålder,65

omställningspension särskild efterlevandepen-sion, förlängd eller
ocksåsion från folkpensioneringen eller från kanATP. BTP utges

enligt övergångs-till den har hustrutillägg eller änkepensionsom
till pensionbestämmelser. kan vidare den uppbärBTP utges som

enligt lagstiftningen i ingår i eller EES ochEU ärstat somen som
ibosatt Sverige
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harpensionäreni vilkenBostadstillägg för den bostadlämnas
harpensionärernaMajoritetensitt huvudsakliga boende. somav

ellerbostadsrätti hyrd bostad, bostad medbostadstillägg bor eget
boende,i särskilttill boendeBostadstillägg lämnassmåhus. även

till i flerbäddsrum.dock boende
bostadstilläggfinns särskilttillkomplement BTPSom ettett

med högtill pensionärerbetalastill pensionärer SBTP. SBTP ut
uppnåskulleinkomst intelågboendekostnad och ensom annars

levnadsnivå.skälig
harår 1998övergångstid till utgångenframUnder aven

bostadstilläggkompletterandemöjlighet lämnakommunerna att
effek-minskamöjlighet förKKB. DennaBTP attutöver gavs

årreformen 1995.terna av
Även inkomstprö-hustrutilläggänkepension ochförrnånema

förutifrån reglerna BTP.vas

Beräkning BTPav

den högstai fyra beräknasFörstskerFastställandet BTP steg.av
beräkningenskersedanBTP,bostadskostnad ersätts avavsom

enligtbostadskostnadeninkomst BTP-inkomst. Nästa ärsteg att
SlutligenBTP-inkomsten.beräknadeutifrån denreducerasBTP

änkepensiontillmedtill FörSBTP. rätträttenprövas personer
Sedantill BTP.prövninghustrutillägg sker förstoch rättaven

utifrånhustrutilläggänkepension ochinkomstprövningsker aven
reduceratinte BTP.BTP-inkomstden som

Bostadskostnadsberäkning

1994:1545förordningharRiksförsäkringsverket RFV genom
verkställig-förföreskriftervissameddelabemyndigandemed att

verk-föreskrifter förvissameddelabemyndigatshet BTPL attav
BTPL. RFVbostadstillägglagen 1994:308ställighet omav

1993:8föreskrifter RFFSibostadskostnadsberäkningenreglerar
bostadskostnad.beräkning avom

000inte 4överstiger kronor100Bostadskostnad mensom
bostadstillägget. Be-till 83månadkronor ersätts procent avper

bo-vilkenberoendebostadskostnadenräkningen typär avavav
likahyreslägenhetBoendekostnad ipensionären ärstad bor
bo-bostadsrättihushållsel. Vid boendeexklusive ärmed hyran

skuldrän-årsavgiften och 70lika medendekostnaden procent av
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lämnatspå lån där bostadsrätten säkerhet. Boendekostna-tan som
den för boende i småhus beräknas enligt schabloneget en som
skall driftskostnaden, uppvärmningskostnaden fas-ochmotsvara
tighetsskatten 70 skuldräntan på lån där fastig-samt procent av
heten lämnats säkerhet. Från bostadskostnaden avräknas bo-som
stadsbidrag till barnfamiljer.

Inkomstberäkn in g

Inkomstberäkningen iregleras huvudsak i och 5b BTPL,5a
och i övergångsbestämmelsema till BTPL, kommunalskattelagen
1928:370 föreskrifterRFV:s RFFS 1994:35samt genom om
inkomstberäkning enligt lagen bostadstillägg till1994:308 om
pensionärer.

Storleken bostadstilläggdet lämnas beroendeärav- som av
pensionärens årsinkomst. årsinkomstSom i BTP-samman-avses
hang, för år inkomsträknat, kan kommaantas attsom en person
erhålla under tidenden andel dennes förmö-närmaste samt en av
genhet.

vilka inkomster vidI § regleras skall undantas5 BTPL som
beräkningen BTP-inkomst. inkomst folkpen-Som räknas inteav
sion och pensionstillskott PTS. Om pensionären inte uppbär

motsvarandenågot pensionstillskott fråndras belopp dettaett
pensionärens ATP.

olikaInkomst i form behandlas dock olika förATP grupperav
omdebite-pensionärer. exempel på detta det skettEtt ärav om en

ring enligt uppbördslagen vad Då här dengäller ATP. räknas
in-ha betalts inte omdebitering skett.ATP skulle Denut omsom

ligger för BTP-beräkningen högrekomst till grund kan varasom
bostadstillägg.den faktiska inkomsten vilket reduceratän ettger

intesker på grund skall kompensera demDetta BTPattav som
valt inte ATP-avgift för detta med-betala full den lägre ATPatt
for.

.Även vid förtida uppskjutet pension behandlas in-och uttag av
komsten olika. pensionstillskottetbelopp motsvarandeDet som

pensionär valt för-normalt dras från ATP lägre forärav en som
tida och högre för pensionär valt uppskjutetuttag uttag.en som

iÄven samordning livränta enligt lagenATP medav
Skill-yrkesskadeförsäkring inkomsten.1954:243 påverkarom

liv-livränta delnaden mellan hela den betalas och denutsom av
pensionen inkomst.samordnas med räknasräntan som som
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inInkomst från pension enligt utländsk lagstiftning änatssom
Sådanförvärvsarbete jämställs i vissa fall med ATP.genom

utländskapension påverkar storleken PTS. del denDenav av
pensionen inte påverkat inkomst.har PTS räknas Ut-som som

sin helhetländsk pension inte jämställs med räknas iATPsom
inkomst.som

Övrigakostnadsersättningar.reduceras i princip inteBTP av
inkomster i BTP-inkomsten och reducerar BTP. Ex-räknas med

överstigerpå inkomster den delempel sådana ATPär somav
tjänstepensioner till från Statenspensionstillskottet, exempel

pensionsaktiebolagpensionsverk, Kommunsektomslöne- och
pensionprivatpensionskassan, delpension,och Svenska personal

och utländsk pension.
avdrag förYtterligare inkomst efterexempel arbeteär av

arbetslöshet-sjukpenning,kostnader för bland arbetsresor,annat
arbetsmarksnadsför-sersättning inkomster från till exempeloch

säkringar.
i formförmögenhetTill inkomsten andelläggs även aven av

obligationerbankmedel, aktier,kontanter hushållspengar,utöver
föreningar, fordringar, bostadandel i ekonomiska som pen-

övrigaTillövriga tillgångar.bebor ochsionären pennanent
fri-antikviteter ellerbil,tillgångar räknas till exempel värdet av

till inkomstenmärkssamling. andel läggs 5Den är procent avsom
tillgångarsammanlagdaFinns detvärdet på de totala tillgångarna.

motsvarande 10ytterligare andelvärda 000 kr läggs75än enmer
till inkomsten.det överskjutande värdetprocent av

de-hälftenfönnögenhetenmakar skall värdetFör utgöra avav
sammanlagda förmögenhet.ras

Reducering BT Pav

fast-inkomst enligt BTPenligt ochbostadskostnaden BTP ärNär
enligt medbostadskostnaden 40ställda reduceras BTP procent av

överstigerBTP-inkomstenBTP-inkomsten. delDen ettav som
enligtbostadskostnaden BTPoch halvt basbelopp reducerarett

enligtbostadskostnaden BTPmed del45 Denprocent. somav
betalasBTP-inkomstmed detåterstår efter reduceeringen är som

BTP.ut som
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Prövning SBT Pav

Prövning SBTP sker ansökan utbetalning skerochutanav om
uppfyller villkorde gäller.personen som

Som inkomst vid inkomstprövning för folkpen-SBTP räknas
sion, pensionstillskott såeller del ATPstor motsvararav som
pensionstillskottet. inte reduceringarSBTP kompenserar för av
förmåner gjorts med stöd lagen 1962:381 allmänsom av om
försäkring omdebitering, förtida tör-ALF, eller halvt.ex. uttag
tidspension. inkomst ocksåSom räknas den BTP personensom
erhåller och hälften BTP-inkomsten. Från dessa inkomster drasav
den faktiska bostadskostnaden, maximalt kronor5 200 per
månad.

beloppet återstår mindre må-Om 3 617 kronorär än persom
för makennad for ensamstående och 2 994 kronor vardera per

månad för gifta mellanskillnaden uti formbetalas SBTP.av

hustrutilläggInkomstprövning änkepension ochav

Inkomstprövningen änkepension och hustrutillägg sker sam-av
BTP-in-ordnat med bostadstillägget. sker på såDetta sätt att

Är berättigad tillkomsten först reducerar änkan BTPBTP. er-
icke änkepension. borthåller hon reducerad Om reducerasBTP

reducering änkepension och hustrutillägg. Avtrapp-helt sker av
årsinkomstningen änkepension sker med denprocent avav

prövning bostadstillägg. årsinkomsteninte beaktats vid Iavsom
med ja-denänkepensionen inkluderas från och 1reducerarsom

Avtrappningeninte privata pensionstörsäkringar.nuari 1998 av
årsinkomst inte be-hustrutillägg sker med den60 procent av som

bostadstillägg.aktats vid prövning av

Problem med nuvarande regelsystem

årenför inkomstprövning harDet nuvarande ut-systemet genom
svårbegrip-kritik reglerna upplevtsför på grund attsatts somav

omständig hantering.liga medfört ochsamt tungen
fleradetaljerade beräkningarna upplevs reglerna ideTrots av-

inkomsten beräk-orättvisa. exempelseenden Ett äräven attsom
korrektvilket innebär beräkningendagen för ansökan, ärattnas

för exakta beräkningenjust den dagen. dag kan denNästa vara
inaktuell.
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blirdetså kompliceradevissa avseendenReglerna i attär
på bo-storlekensjälv kunna beräknaogörligt för enskildeden att

beräkningensvårigheternahand gällerstadstillägget. förstaI av
tilläggspensionräknasinkomst ATPinkomst SomATP. avav

haskullepensionärenpensionstillskottförmed avdrag det som
förpersonligtblir sådclesavdragsaknat Dettafått han ATP.om

pension,partiellförtidabl.a.beroendepensionären och uttag,av
yrkesskadelivränta.förekostpension ochtyp t.ex. avav

uppgiftermångaberäkningen medfördetaljerade ävenDen att
Mångasjälv.från försäkradein densamlas främstbehövs. Dessa

besväranden.noggrannhetdennauppleverde försäkrade somav
be-behovetberäkningen ökar omprövadetaljeradeDen attav

återkrav-ochretroaktiva besluthanteringenslut. Detta gör att av
omständigaockså oftabliromfattande.blir Dessasutredningama

medförsäkringskassanförproblemskapartidsödande.och Detta
BTP-ärenden.hanteringeffektivupprätthållaatt aven

förändringar ochpåoch kravsynpunkterframförtsharDet
inkomstberäkningen. harDet presenteratsförbättringar ävenav

beräkningförförändrattillmed förslagutredningarflera system
redovisaspensionärer.till Dessabostadstillägginkomst förav

nedan.
huvud-iframförtssynpunkterdeframhållasskallDet att som

administreramöjligheterna systemetbristandegäller detsak att
god.uppfattasfördelningseffekteffektivt. Systemets som

-utredningenKB T

före-1992:21SOUpensionärertillbostadsstödUtredningen om
skullebostadstillägget staten.för övertasslog ansvaretatt av

genomfördes år 1995.Detta
påbyggerinkomstbegreppföreslogUtredningen även ett som

delar,i tvåinkomsterdeladeUtredningenaktuella inkomster. upp
periodiskakapital. Deninkomsterochperiodiska inkomster av

undantagmedinkomstuppburenfaktiskallinkomsten utgörs av
kapitalinkomstkostnadsersättningar. Somför bidrag och av
skullekapitalinkomsttaxeradutredningenföreslog att av

skillnadtilldet,skall motframräknadinkomstenanvändas. När är
in-frånallaförlikafribeloppgenerellti ärdag, dras ett som

grundtillliggaskall sedaninkomstenåterståendekomsten. Den
bostadstillägget.avtrappningenför av

inkomstpröv-förändringamaföreslagnautredningenDe avav
parlamenta-dentill dettaSkäletinte.ningen genomfördes attvar
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riska pensionarbetsgruppen S inom1991:14 kort förväntades
genomgripande refonnering hela pensionssys-presentera en av

reform försenatsDenna har och kommer genomförastemet. attnu
år 2001.

Utredningen för inkomstbegreppet bidrags- ochöversyn inomav
socialförsäkringssystemen

Utredningen dir. för1996:52 inkomstbegreppetöversyn av
inom bidrags- och socialförsäkringssystemen IBIS överlämnade
sitt betänkande Förmån efter inkomst tillSOU 1997:85
regeringen i juni Utredningen enligt sitt ursprungliga1997. skulle
uppdrag redovisa tillförslag så långt möjligt reglergemensamma
för inkomstbegreppet i de författningar olika bi-reglerarsom
drags- och socialförsäkringsfönnånger. Utredningen föreslår uti-
från detta samordning de båda bostadsstödssystemen, dvs.en av
bostadsbidrag till barnfamiljer mil. och bostadstillägg till pen-
sionärer. regler förDe gäller bostadsbidragen har därvid tjä-som

förebild, eftersom inkomstbegreppet i dettanat systernsom grun-
dar sig på skattereglemas inkomstbegrepp beskattningsår.och

Regeringen har valt med genomföra huvuddelenväntaatt att
IBIS förslag. problem påvisadesDe i måste lösasIBISav som

med beaktande förändringarde i för-kommer skeattav som
månssystem med anknytning till BTP.nära

Översyn beräkningreglerna för utländsk vidpensionav av
inkomstberäikning bostadstillägg till pensionärerav

Beräkningsreglerna för bostadstillägg till pensionärer uppbärsom
utländsk pension svåröverskådliga och krångliga tillämpa.är att

iAntalet bosatta Sverige med pension harutländskpersoner
också ökat kraftigt under de åren. har medförtDettasenaste en
ökad belastning på försäkringskassan.

fick därför i regleringsbrevetRFV för år i uppdrag1997 av re-
geringen reglerna för beräkning pensionutländsköveratt se av
vid inkomstberäkning bostadstillägg till pensionärer. RFVav
redovisade tilluppdraget regeringen i juni S97/4906/F.1997
RFV konstaterar det finns flera olika problem på området, delsatt

rättviseproblem problem tillämpa befint-med densamt attrena
liga lagstiftningen.
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vid beräkning pension vidfann problemen utländskRFV att av
inkomstprövning bostadstillägg till pensionärer inte kundeav

till lösninglösas isolerat. två förslag presenterades skulleDe som
i utsträckning påverka ansågandra delar BTP. RFVävenstor av
därför inte något förslagen borde genomföras.att av

Uppdraget

isärskild utredare uppdragEn göra översyn systemetattges en av
bostadstillägginkomstavdrag förför beräkning inkomst ochav

förslag hur inkomsttill pensionärer. Utredaren skall lämna om
inkomst skall bostadstillägget.skall beräknas hur reducerasamt

huvuduppgift. finner skälutredarens Om utredarenDetta är att
bostadstillägg stårdelar förlämna förslag andra systemetavom

fritt det.det utredaren göraatt

reformeradebostadstillägget till letAnpassning av
pensionssystemet

ål-i förslagen reformeratmed utgångspunktUtredaren skall om
och deför förtidspensionderspensionssystem, det systemetnya

efterlevandepension utifrån hante-förreformerade reglerna samt
pensionema föreslåvanligare utländskaringen de allt ett nyttav

inkomstprövningför BTP.system av
till reformeradedetUtredaren skall föreslå anpassatett system

försärskilda grundavdragetdetålderspensionssystem, med pen-
da-garantipensionoch därsionärer SGA borttaget ersätteren

pensionstillskott ochfolkpension,igrundskydd form avgens
detförändras tordeEftersom flera komponenterSGA. ogör-vara

förslagfördelningsprofil. Utredarensligt oförändraduppnåatt en
in-garantipensionrörandetillsammans med förslagetskall dock

tillfreds-pensionärer haförutstättningama förnebära attatt en
i blir oförändrade.ställande boendestandard stor

till det förslagföreslåUtredaren skall ett system anpassat som
i sitt betän-dir.Förtidspensionsutredningen 1997:9 presenterat

aktivi-Ohälsoförsäkring ochTrygghetkande SOU 1997:166 -
under våren 1998på remiss och skallBetänkandet har säntstet.

avviker frånpropositionenligga till för proposition. Omgrund en
förslagförslag skall utredarensFörtidspensionsutredningens

förslag.propositionensistället tillanpassatvara
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Även här eftertorde det refomiema ogörligt uppnåattvara en
oförändrad fördelningsprofll. särskiltEtt problem är att pen-
sionstillskott till förtidspension betydligt pensionstill-högreär än
skott till ålderspension, vilket med dagens till för-regler leder en
delaktigare inkomstberäkning för förtidspensionär föränen en
ålderspensionär.

Utredarens förslag skall vidare till de reforme-anpassatvara
rade reglerna för efterlevandepension. Härvid skall utredaren re-
dovisa förslag till regler för inkomstprövning änkepension,nya av
vilka till förslag utredningende dir. 1996:51anpassas som om
efterlevandepension kommer lämna föratt ett nytt systemom
grundtrygghet inom för övergångsvis änkepension.utgivenramen

föreslåUtredaren skall på rationellt ochett system ettsom
rättvist klarar fastställa inkomst pension vidutländsksätt attav av
inkomstprövning bostadstillägg.av

Mål med reformeringen inkonzstprövningenav

Förslaget skall innebära försäkrade förstå inkomstden kan denatt
påverkar BTP-nivån. Inkomsten så möjligt spelaskall långtsom

aktuella levnadsförhållanden.personens
Utredaren skall belysa skillnaderna aktuellmellan användaatt

eller historisk periodisk inkomst föreslå vilken dessasamt somav
skall vidare föreslå hur för-användas. Utredaren skall belysa och
mögenhet skall påverka till BTP.rätten

bostadstilläg-Utredaren skall belysa och värdera det särskilda
pensionärertill och de fördelningspolitiska effekter detta har.get

särskiltUtredaren skall belysa effekterna SBTP-systemetsav nu-
inkomstbegrepp jämfört inkomstbegreppvarande med baseratett

på strikt faktisk inkomst.
Utredaren skall så långt möjligt, beaktande bo-medsom av

stadstilläggets fördelningspolitiska mål, föreslå ärett system som
effektivt administrera. skall enkelhetSystemet präglasävenatt av
och flexibilitet och skall kunna leda till långsiktigt hållbara lös-
ningar.

utredaren motiverat finns möjlighet föreslåOm det attanser
övergångsregler omfattar alla berättigade .till BTPsom personer
eller enskilda enklaövergångsregler bör dockDessagrupper. vara

tidsperiod.och endast gälla under korten
ekonomiska skall identifi-De konsekvenserna för den enskilde

kvantifieras och så långt möjligtdet värderas. Detäreras, nya
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skall fördelning uppfattasochsystemet accepterasge en som som
rättvis.

Samordningen bostadstillägg och bostadsbidragav

Utredarens förslag behöver inte innebära inkomstbegreppenatt
för BTP och bostadsbidrag BOB bör docksamordnas. Förslaget
innebära så långt möjligt harmoniserar medatt systemen som

Särskilt viktigtvarandra. detta i samband medär att personer er-
håller frånstöd båda systemen.

finns betydande skillnaderDet i förutsättningarna mellan BTP
och skillnad inkomsternaBOB. förEn demär att mottarsom

varieraBOB kan kraftigt kort tid. därför har förBlandöver annat
detta valts modell med preliminära bidrag stämssystem en som

i efterhand på skattemyndighe-grundval den inkomstav av som
fastställer vid taxeringen. Inkomstema för med BTPten personer

varierar inte också oftamycket tiden. ålder följerMed högreöver
ökat behov trygghet och kontinuitet. talarDettaett mot ettav

med preliminära och slutliga bidrag vad gäller Före-BTP.system
slår utredningen ändå sådant konsekvensernaskallett system av
detta klargöras.

förvissa fall iI kan dock problemen desamma systemenvara
respektivesärskilt iBTP och BOB. gäller då detDetta mottagarna

enskilda näringsidkare eller fåmansaktiebolagsägare.ärsystemen
tillämpliga fallden mån det finns skäl för det utredaren iI är

oförhindrad förändringar i Eventuella för-föreslå BOB.ävenatt
slag får dock inte till utgifter ökar.leda för systemetatt statens

Ekonomiska mål

tillUtredarens förslag rörande får inte ledaBTP-systemet att sta-
utgifter för ökar.BTPtens

Som i finansieringen den1997:67 kanDs över-angetts av
gångsvisa Utredarengarantipensionen sökas inom BTP-systemet.
skall lämna förslag till sådan finansiering inom BTP-systemet.en
Utgångspunkten finansiering skallför utredarens förslag till vara

det förslag till garantipensionssystem finns idag regelatt somsom
något pension till pensionärer grundskydd.högre medger en

garanti-Utredarens förslag till finansiering övergångsvisadenav
tillpensionen avskiljbart förslagskall dock från utredarensvara

förslagför inkomstprövning UtredarensBTP.nytt system omav
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finansiering vidare rimligaskall ha administrativa och fördel-
ningspolitiska konsekvenser.

finansiering garantipensio-Förslaget till den övergångsvisaav
skall utformas i samarbete utredningen denmednäranen av

övergångsvisa parantipenisonen.
möjliga ekonomiska effekternaUtredaren skall analysera de

för offentliga förändrat beräkningden sektorn förett system avav
inkomst för bostadstillägg till pensionärer. utgångsläge ochBåde
förslag till förändringar skall analyseras i finansiella och sam-
hällsekonomiska tenner.

målAllmänna och direktiv

kommit-regeringens direktiv till samtligaUtredaren skall beakta
dir.offentliga åtagandentéer särskilda utredareoch prövaatt

regionalpolitiskaredovisa de konsekvenserna1994:23, att av
jämställdhetspolitiskadir. redovisaframlagda förslag 1992:50,

förredovisa konsekvensernakonsekvenser dir. 1994:124, och
brottsförebyggande dir. 1996:49,brottsligheten och det arbetet

Kommitté-liksom regelreforrnering, behandlas ikraven på som
avsnitthandboken 4.4..Ds 1992:99

Samråd

med utred-sitt i samarbetebedriva arbeteUtredaren skall nära
ellerålderspensionärer födda 1937ningen garantipension förav

dirutredningen 1997:111tidigare. Samråd skall ske medäven
särskilda boendeformema för äldrei deboendebegreppet samtav

effekter.avgifterna boende och derasför sådant

Redovisning uppdragetav

redovisa sitt uppdrag den 1999.Utredaren skall 1senast mars

Socialdepartementet
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Pensionärer med bostadstillägg BTP och
särskilt bostadstillägg SBTP i januari
1998

denna bilaga redovisasI hur förde-med och SBTPBTPpersoner
las mellan olika pensionärer. dettabelysaFör attgrupper av an-
vänds statistik från Riksförsäkringsverkets registeradministrativa
för BTP-systemet. Ett slumpmässigt urval drygt fem procentom

de erhöll januariBTP under har dragits.1998av som
Antalsuppgifter i avrundade tal. årsinkomstMedavges menas

den inkomst reducerar bostadstillägget. Folkpension,som pen-
sionstillskott och tillATP den del pensionstillskottreduceratsom
ingår inte i årsinkomsten. Däremot ingår schablonberäknadeden
kapitalinkomsten och förmögenhetstillägget. beräknasmakarFör
årsinkomsten hälften båda in-de makamas sammanlagdasom av
komster.

förFörmögenhet makamas fönnö-makar sammanlagdaavser
genhet. Boendekostnaden för faktiskamakar hälften denär av
boendekostnaden båda denmakarna BTP-tagare, endastärom om

maken fak-BTP-tagare boendekostnaden hela denärena avser
tiska kostnaden.
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Tabell Antal1 BTP-tagare

Pensionärstyp
Efter-

Ålders AndelSammFörtidslevande

Kön
75%37720057800 3154004100Kvinnor

2.5.7.0....13630045200 ....31500100
........................................................... .. 504000103000 3968004200Samtliga

Ålder
1%51000500016-25 O
2%1050001050010026-35
4%1950001910036-45 400
6%3190031200 070046-55
8%401006002800 3670056-65

20%103100102500500066-75
33%165500165400010076-85
24%1185001185000086-95

9800980000
._____504000396800103000Samtliga 4200

BTP-belopp
kr/mån

15%7600063000120001-500 1000
92500 18%7540016300700501-1000

19%9410074900184008001001-1500
16%8160063500174007001501-2000
13%6800053000148002001-2500 300
11%5530012200 427004002501-3000
7%3650024200120003001-3500 300

_____ 504000396800Samtliga 4200 103000
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Tabell 1 Antal BTP-tagare forts

Pensionärstyp
Efter-

. Ålderslevande AndelFörtids Samtliga

Års-

inkomst
0 800 24700 24600 50100 10%
1-10000 500 24900 104400 129800 26%
10001-20000 600 10300 60100 71000 14%
20001-30000 600 9800 54400 64800 13%
30001-40000 500 8300 45800 54600 11%
40001-50000 400 8500 37300 46300 9%
50001-60000 200 6000 26300 32500 6%
60001 -70000 200 4700 21500 26400 5%
70001-80000 100 3700 13800 17500 3%
80001 -90000 200 1900 7400 9500 2%

100 300 1200 1500 0%
Samtliga 4200 103000 396800 504000

Förmögenhet
tkr
0 2300 66000 93300 161600 32%
1-25 600 12900 68400 81900 16%
25-50 400 7700 58300 66400 13%
50-75 200 4600 46400 51200 10%
75-100 200 3300 33900 37300 7%
100-125 100 2000 22800 24800 5%
125-150 100 1600 16200 17900 4%
150-175 100 1000 13200 3%14300
175-200 100 1000 10900 12000 2%
200-225 0 700 7300 8100 2%
225-250 0 600 5600 6300 1%
250-275 0 300 4400 4800 1%
275-300 0 300 3600 4000 1%
300- 100 1100 12400 13600 3%
Samtliga 4200 103000 396800 504000
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Tabell Antal1 fortsBTP-tagare

Pensionärstyp
Efter-

Ålders AndelFörtidslevande Samtliga

Boende-
kostnad
kr/mån
1-1000 100 2500 2%9200 11800
1001-2000 700 16000 73300 90000 18%
2001-3000 1300 29600 109700 140600 28%
3001-4000 1100 34200 135500 170800 34%
4001-5000 600 16600 58600 75800 15%
5001-6000 200 3000 9000 12200 2%

...§0.0.1:..... 100 ...L300 3800 W1341500
................. .........Samtliga 4200 103000 396800 504000 100%
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Tabell 2 Antal SBTP-tagare

Pensionärstyp
Efter-

Ålders Andellevande Förtids Samtliga

Kön
Kvinnor 600 2100 30900 86%33500

0 1200 4300 .5500 14%
.......................... .. .......... ..Samtliga 600 3200 35200 39000

Ålder

16-25 0 200 0 200 1%
26-35 0 200 0 200 1%
36-45 0 600 0 600 2%
46-55 200 1000 O 1100 3%
56-65 400 1300 200 1800 5%
66-75 0 0 9100 9100 23%
76-85 0 0 14600 14600 37%
86-95 0 O 10600 10600 27%

...907 ..0... 0 700 700 3%
.... .. ............... .Samtliga 3200600 35200 39000

SBTP-belopp
kr/mån
1-500 400 2600 23300 26300 68%
501-1000 200 500 10700 11400 29%
1001-1500 0 100 1200 1300 3%

.Samtliga 600 3200 35200 39000
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Antal fortsTabell SBTP-tagare2

Pensionärstyp
Efter-

Ålders AndelSamtligaFörtidslevande

Års-

inkomst
4400 11%1200 31001000

26%10000600 930010000 1001-
5300 14%200 510010001-20000 0

12%4700400 430020001-30000 100
9%3400200 3200030001-40000

2700 7%26000 10040001-50000
6%2500100 230010050001-60000
5%2000100 1800060001-70000

2000 5%18000 10070001-80000
4%1600100 140010080001-90000

4000 400090001-
___________________390003200 35200Samtliga 600

Förmögenhet
tkr

32%126002400 980000
17%6800300 650001-25
13%5100200 4900025-50 .
10%4000200 3800050-75
7%2900100 2800075-100
5%2000100 19000100-125
3%13000 13000125-150
2%9000 900150-175 0
2%9000 900175-200 0
1%500400 0 500200-225
1%400400100 0225-250

400 1%4000 0250-275
1%200100 0 200275-300
2%900 9000 0300-

39000Samtliga 3200 35200600
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Antal fortsTabell 2 SBTP-tagare

Pensionärstyp
Efter-

Ålders AndelSamtliFörtidslevande a

Boende-
kostnad
kr/mån

300 1%0 0 3001-1000
1%5005000 01001-2000
1%2000 20002001-3000
0%00 03000-4000 0

65%2540024000300 11004001-5000
26%103001500 87005001-6000 200

2200 6%100 600 1500600l-
100%390003200 35200600Samtliga
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Tabell 3 Genomsnittlig förmån kr/mån

Samtliga Endast SBTP-tagare
BTP BTP SBTP

Kategori
Ålders-

pensionärer 1490 2360 390
Förtids-
pensionärer 1690 2620 310
Efterlevande-

19.29...izênâisnääâä ..1..3..1..9 .§29
............................. ..................... .......................... .........Samtliga 1530 2370 380

Kön
Kvinnor 1600 2400 380

.L319 .E249 ...§99
............................................ ..................... .......................... .........Samtliga 1530 2370 380

Ålder

16-25 1760 2970 240
26-35 2020 2540 360
36-45 1760 2870 330
46-55 1680 2460 320
56-65 1540 2370 320
66-75 1290 2120 370
76-85 1450 2340 390
86-95 1690 2570 390

...997 1.7.9.9 ...3199 ...§79
............................................... ..................... ........................... .........Samtliga 1530 2370 380
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Tabell Genomsnittlig förmån forts3

Endast SBTP-tagaresamtliga
BTP BTP SBTP

Årsinkomst

0 2280 3270 410
1-10000 2070 3150 3804
10001-20000 1700 2770 430
20001-30000 1440 2450 390
30001-40000 1160 2100 340
40001-50000 1010 1810 380
50001-60000 990 1490 380
60001-70000 1120 380750
70001-80000 560 730 320
80001-90000 310 360 310

...9.°.°°.1.: 13° 34° 32°
.................Samtliga 1530 2370 380

Förmögenhet
tkr
0 3901630 2470

1650 2500 3601-25
39025-50 1620 2460

50-75 1580 2470 370
38075-100 1530 2530
370100-125 1430 2320
400125-150 1410 2070

150-175 1220 2030 360
330175-200 1190 1940

200-225 1090 1840 410
225-250 1130 1570 410
250-275 970 1690 410
275-300 990 1440 510
300- 780 1120 400
Samtliga 1530 2370 380
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Tabell 3 Genomsnittlig förmån forts
Endast SBTP-tagareSamtliga

BTP BTP SBTP

Boende-
kostnad
kr/mån
1-1000 680 2230 580
1001-2000 910 1530 630
2001-3000 1320 2880 520
3001-4000 1760 0 0
4001-5000 1880 2580 260
5001-6000 1590 1970 610

"6001- 1590 2020 600
Samtliga 1530 2370 380
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kombinationermed olikaTabell Antal4 BTP-tagare av

förmögenhet tkrochårsinkomst tkr

Förmögenhet
Års- 200-150-50- 100-

Totalt300-300200100 1500-50inkomst
5000000 010049800 1000

12980002007600 700383001-10 83000
710004001300720013000 145003450010-20
648008007000 740066001030020-30 32700
54600160063004600 400084002960030-40
46300380028002700350068002660040-50
32500260021001500220019600 460050-60
26400230014002100 140041001510060-70
17500140010001300 110025001020070-80
9500800700500 7001200550080-90
1500100100200 10020090090-

504000138002320043200 2640089600Totalt 307700

kombinationermed olikaAntalTabell BTP-tagare5 av

tkrförmögenhettkr ochpensioninkomst utöver

Förmögenhet
200-100- 150-50-In-

Totalt300-300150 2001000-50komst
9830000200 0500975000

25760004800 100 100639001888001-5
4450004100 70021400 1520031005-10

0 27000210010020900600330010-15
20100110060014700700700230015-20
1450080048006500500 200170020-25
9800300700020020040025-30 1700
800030053002002001600 40030-35
61001900220020020030035-40 1400
52003300200100 20020040-45 1300

129006200200 30040070045- 5100
50400013800232002640089600 43200Totalt 307700

dragits.och tjänstepensionFrån årsinkomsten härhar ATP
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Tabell 6 Antal med olikaBTP-tagare kombinationer av
årsinkomst tkr och boendekostnad

Boendekostnad
kr/månad

Års- 1-2000 2001- 3001- 4001- 5001-
inkomst 3000 4000 5000 Totalt Andel
0 12700 13800 15700 6500 1300 50000 10%
1-10 36800 37800 39000 14200 1900 129800 26%
10-20 20400 21300 20200 7800 1300 71000 14%
20-30 16500 19900 19000 8000 1400 64800 13%
30-40 11900 18400 16000 7200 546001100 11%
40-50 3000 18600 16300 7000 1400 46300 9%
50-60 100 8000 16100 6600 1700 32500 6%
60-70 100 2900 15400 6400 1600 26400 5%
70-80 0 0 9700 6200 1400 17500 3%
80-90 0 0 3400 4700 1400 9500 2%
90- 0 0 100 1100 300 1500 "0%

_____ 4Totalt 101800 140600 170800 75800 15000 504000 100%
Andel 2% 28% 34% 15% 2% 100%
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kombinationerSBTP-tagare med olikaTabell Antal7 av
årsinkomst tkr och SBTP

kr/månSBTP
Års-

AndelTotalt751-1000 1001-1-250 251-500 501-750inkomst
4400 11%4001600 1400 800 3000

700 26%100001400 7004100 32001-10

14%100 53001000 90010-20 2000 1300

4700 12%700 01300 80020-30 1900

3400 9%0700 500 50030-40 1700

2700 7%0 0700 90040-50 1100

2500 6%0500 1100 050-60 900

5%0 2000500 800 060-70 700

5%2000600 0 070-80 700 600

1600 4%700 300 0 060080-90

200 1%0 0100 090- 100

100%1200 38700Totalt 10900 8100 320015300

100%21% 8% 3%Andel 40% 28%
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