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Arbetsgivaravgifter m.m. fr o m 1994-01-01
Arbetsgivaravgifterna enligt lagen om sociala avgifter (SFS 1981:691) och
premiesatserna för avtalsförsäkringarna är nu fastställda för 1994. I bilaga
anges - i procent av avgiftsunderlaget - arbetsgivaravgifterna respektive
premiesatserna som kommunerna har att betala 1994. Inom parantes anges
1993 års siffror.
Av bilagan framgår att av arbetsgivaravgifterna har folkpensionsavgiften och
avgiften för sjukförsäkringen höjts med 0,20 respektive 0,16 procentenheter.
Den sistnämnda höjningen är en följd riksdagens beslut i december 1992 om
höjning av sjukförsäkringsavgiften på årsbasis med 0,63 procentenheter med
anledning av införandet av en karensdag . Eftersom karensdagen infördes
först den 1 april 1993 togs endast 3/4-delar av höjningen ut under 1993
varför det är med de resterande 0,16 procentenheterna som avgiften nu höjts.
Förutom de lagstadgade arbetsgivaravgifterna är kommunerna skyldiga att
betala premier för de kollektivavtalade försäkringarna. Premiesatsen för avtalsgruppsjukförsäkringen på kommunala området (AGS-KL) har höjts med
0,17 procentenheter och för den kommunala trygghetsförsäkringen vid arbetsskada (TFA-KL) med 0,13 procentenheter. Premiesatsen för tjänstegrupplivförsäkringen (TGL-KL) till Kommunernas Försäkrings AB (KFA)är oförändrad. Denna premie beräknas emellertid på lönekostnaden två år tidigare
varför en omräkning görs mot bakgrund av antaganden om löne- och sysselsättningssutvecklingen för att få budgetmässigt jämförbara avgifter och
premiesatser. Denna omräkning av premiesatserna för TGL-KL (som 1993
blev 0,40 procent) innebär för 1994 att premiesatsen budgetmässigt blir densamma som den KFA fastställt, dvs 0,50 procent.
Anställda på beredskapsavtalet (BEA) omfattas inte av AGS-KL respektive
TFA-KL utan i stället av motsvarande försäkringar på det privata området
AGS och TFA. Premiesatsen för AGS är oförändrad men den för TFA har
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höjts med 0,25 procentenheter. BEA-anställda omfattas dock av TGL-KL. Vidare omfattas de av särskild tilläggspension (STP). Premiesatsen för den senare har sänkts med 0,31 procentenheter.
Den särskilda löneskatten på pensionskostnader har höjts med 0,20 procentenheter från 17,69 till 17,89 procent och tas ut på årskostnaden för PA-KL
respektive premien för STP-försäkringen.
Vidare har den särskilda löneskatten på vissa förvärvsinkomster också höjts
från 17,69 till 17,89 procent som tas ut på lön och andra ersättningar till anställda som vid årets ingång är 65 år eller äldre.
För förtroendevalda och uppdragstagare erläggs endast de lagstadgade arbetsgivaravgifterna.
I sammanhanget kan erinras om det generella anställningsstödet (GAS) som
infördes den 1 januari i år och som innebär att avdrag från arbetsgivaravgifter får göras under vissa förhållanden. För GAS har vi redogjort i cirkulär
1994:16 (Personalpolitik 1994-2:6).
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Arbetsgivaravgifter m.m. fr o m 1994-01-01
Arbetsgivaravgifter enligt lagen om sociala avgifter
Sjukförsäkringsavgift
Folkpensionsavgift
Tilläggspensionsavgift
Delpensionsavgift
Arbetsskadeavgift
Arbetsmarknadsavgift
Arbetarskyddsavgift
Lönegarantiavgift

8,43
5,86
13,00
0,20
1,38
2,12
0,17
0,20

( 8,27)
( 5,66)
(13,00)
( 0,20)
( 1,38)
( 2,12)
( 0,17)
( 0,20)

Summa lagstadgade avgifter

31,36

( 31,00)

Premiesatser för avtalsförsäkringar
Anställda på kommunala
avtal (exkl BEA)
AGS-KL
TFA-KL
TGL-KL
AGS
TFA
STP

0,97 (0,80)
0,48 (0,35)
0,50 (0,40)

Summa premiesatser

1,95 (1,55)

Beräknad årskostnad
för PA-KL

2,50 (2,50)

Särskild löneskatt på
pensionskostnader

0,45 (0,44)

Anställda på
BEA

0,50
0,95
1,00
3,10

(0,40)
(0,95)
(0,75)
(3,41)

5,55 (5,61)

0,55 (0,60)
____

Totalt

36,26 (35,49)

Totalt förtroendevalda m fl

31,36 (31,00)

Totalt 65-åringar och äldre

17,89 (17,69)

37,46 (37,21)

