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Beräknat särskilt grundavdrag (SGA) för folkpensionärer avseende 1993 års inkomster samt 
ändrade regler för beräkning av statlig inkomstskatt m m 
 
Vi översänder här information om de särskilda regler som gäller för 1993 ifråga om 
beskattning för folkpensionärer med utgångspunkt i beräknad folkpension för år 1993. 
 
Skattereglerna för folkpensionärer för inkomståret 1993 har förenklats jämfört med 
inkomståret 1992. Anledningen härtill är bl a att det särskilda grundavdraget (SGA) inte 
längre ska trappas ned för kapitalinkomster (t ex ränteinkomster) och för förmögenhet. 
Detsamma gäller för inkomst av passiv näringsverksamhet för inkomståret 1993. Det är 
därför lättare numera att manuellt räkna fram skatten för enskilda pensionärer som har 
sidoinkomster av olika slag utöver den vanliga folkpensionen. 
 
De kommuner som har tillgång till eget ADB-stöd kan ha god hjälp av detta stöd för skatte- 
och avgiftsberäkningen för avgifter vid ålderdomshem. Detta gäller också de kommuner 
som är anslutna till Kommundata AB:s rutin - SÄLMA-rutinen - för 
"ålderdomshemsavgifter". 
 
Inkomstskattesystemet från och med inkomståret 1991 innebär en uppdelning i tre 
inkomstslag. De tre inkomstslagen är TJÄNST, KAPITAL och NÄRINGSVERKSAMHET. 
 
Till NÄRINGSVERKSAMHET hänförs de tidigare inkomstslagen rörelse, jordbruksfastighet 
samt annan fastighet som redovisas enligt bokföringsmässiga grunder (t ex hyresfastighet). 
 
Inkomst av näringsverksamhet kan vara antingen "Aktiv" eller "Passiv". Till passiv 
näringsverksamhet räknas bl a sådan verksamhet som pensionären själv inte aktivt arbetar i. 
För en pensionär som bor helinackorderad i en särskild boendeform för service och 
omvårdnad, t ex på ålderdomshem, kommer därför inkomst från näringsverksamhet så gott 
som uteslutande att räknas som passiv. 
 
Detta cirkulär innehåller bl a information om beräkning av statlig inkomstskatt, statlig 
fastighetsskatt, regler för beräkning av särskilt grundavdrag samt tabeller för uträkning av 
statlig förmögenhetsskatt. 
 
Information om den statliga fastighetsskatten för privatbostad, såsom bl a villor (småhus) 
för inkomståret 1993 ges under rubriken "Statlig fastighetsskatt". Fastighetsskatten beräknas 
på hela taxeringsvärdet. 
 
BASBELOPP OCH MINSKAT BASBELOPP 
 
Pensionsförmånerna är värdesäkrade med hjälp av det s k basbeloppet, som fastställs 
årligen. Metoden för värdesäkring har sin utgångspunkt i förändringarna i 
konsumentpriserna. 
 



Enligt riksdagens beslut 1992 skall vid beräkning av vissa pensionsförmåner för år 1993, 
basbeloppet för det aktuella året minskas med 2 %. Det reducerade basbeloppet kallas för 
minskat basbelopp. 
 
Det minskade basbeloppet används vid beräkning av folkpension och allmän 
tilläggspension i form av bl a ålderspension, förtidspension och efterlevandepension. 
 
Basbeloppet är för år 1993 34 400 kronor. 
 
Det minskade basbeloppet är fr o m januari 1993 33 712 kr. 
 
STATLIG INKOMSTSKATT 
 
Fysiska personer och dödsbon skall erlägga statlig inkomstskatt dels för inkomst av 
näringsverksamhet och inkomst av tjänst 
(förvärvsinkomst) dels för inkomst av kapital (kapitalinkomst). 
 
Ett fast skattebelopp på 100 kr vid statlig inkomstskatt påförs alla, som har beskattningsbar 
inkomst. För en stor del av pensionärerna på ålderdomshem blir den statliga inkomstskatten 
bara 100 kr. Detta gäller nämligen alla med en beskattningsbar inkomst upp till 190 600 
kronor. 
 
Skatt på förvärvsinkomst för inkomståret 1993 utgör således 100 kr samt 
 
Beskattningsbar         Skattesats i skiktet 
förvärvsinkomst  kronor                         
           - 190 600                0 % 
190 700    - -                  20 % 
 
SKATT PÅ KAPITALINKOMST 
 
På inkomst av kapital utgår 30 % skatt. Skatten utgör således 30 % på bl a inkomst av ränta. 
För hela räntan på allemanssparande beräknas skatten också till 30 % för 1993. Anledningen 
härtill är att 2/3 regeln på räntan i allemanssparande slopats vid årsskiftet 1992/93. Denna 
regel innebar att skatten beräknades på endast 2/3 av räntebeloppet.I praktiken innebar 
detta att skatten på 
allemanssparande endast blev 20 % på den totala räntan. 
 
Samma skatt (30 %) på hela räntan gäller således fr o m 1993 såväl för räntan i 
allemanssparande som för räntan i vanligt banksparande. 
 
KOMMUNAL INKOMSTSKATT 
 
Allmän kommunalskatt (kommunalskatt, landstingsskatt och församlingsskatt) tas ut som 
kommunal inkomstskatt. Kommunal inkomstskatt uträknas med ledning av den skattesats, 
som för inkomståret gäller i beskattningsorten. 
 
Information om begränsningsregeln finns på sidan 6. 
 
För de fall där det finns svårigheter för kommunen att beräkna skatten och därmed avgiften 
kan det vara lämpligt att använda sig av preliminärt avgiftsbeslut. 
 
Inkomst- och skatteberäkningarna i de preliminära avgiftsbesluten kan sedan stämmas av 
mot taxeringen, när uppgifter om taxerad inkomst för inkomståret föreligger. Eventuella 
avvikelser i förhållande till de preliminära avgiftsbesluten kan därefter korrigeras av 
kommunen. 
 
Frågor angående reglerna om avgifter för helinackordering i en särskild boendeform, t ex  
ålderdomshem, som förbehållsbelopp, högsta avgift, bortovaroregler, avdrag vid 
sjukhusvistelse, jämkning av avgift och andra frågor som avser själva regelverket besvaras 
av handläggare på Kommunförbundet. 



 
Frågor som avser skattelagstiftningen besvaras av skattemyndigheten (lokalkontoren). 
 
Kommundata AB:s kundtjänst på SÄLMA har kompetens att besvara frågor som rör ADB-
rutinen för avgifter för äldreomsorg och de kan också ge information om hur de olika 
uppgifterna bearbetas i ADB-rutinen. 
 
Nyligen har utarbetats en skrift daterad 1993-01-10 (PM nr 14) inom ramen för 
programberedningen för "Omvårdnad, vård och service". Den har titeln "Nya avgifter inom 
äldre- och handikappomsorgen". I den nämnda skriften ger vi ytterligare information om de 
nya avgiftsregler som gäller inom äldre- och handikappomsorgen från den 1 mars 1993. 
 
Skriften har skickats till landets kommuner. Ytterligare exemplar av denna skrift kan 
beställas hos Kommentus Förlag AB 125 88 ÄLVSJÖ, tfn 08-749 47 00 till ett pris av 30:- kr/st 
+ moms, frakt och exp avgift. Skriften har beställningsnr 7099-280-0. 
 
Nedan ger vi information om avgiftsregler som gäller enligt socialtjänstförordningen för 
perioden januari - februari 1993. 
 
För perioden från 1 mars 1993 hänvisar vi till PM nr 14 samt till gällande skatteregler i detta 
cirkulär. 
 
I ett kortare avsnitt på sid 4-5 i vårt cirkulär - före avsnittet " 2 Beräkning av skatt" - gör vi ett 
utdrag ur PM nr 14, om några viktiga punkter i förarbetena till den ändrade lagstiftningen 
om avgifter inom äldre- och handikappomsorgen fr o m 1 mars 1993. 
 
I förbundets cirkulär 1992:187 som är daterat 1992-12-15 ges ytterligare information om 
förändringar i avgiftssystemen. I nämnda cirkulär behandlas också frågan om samordning 
av avgiftsuttag mellan försäkringskassa och kommun samt avgifter vid landstingsdriven 
somatisk långtidsvård. Där ges också information om hyressättning i särskilda 
boendeformer samt KBT vid flyttning eller tillfällig vistelse. 
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