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Arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. 1995-01-01 
Riksdagen har beslutat om arbetsgivaravgifterna för år 1995. Sålunda har 
sjukförsäkringsavgiften sänkts med 2,2 procentenheter samtidigt som  
arbetsmarknadsavgiften höjts med 2,2 procentenheter. Vidare har en ny  
arbetsgivaravgift (benämnd allmän löneavgift) införts för finansiering av  
EU-medlemsskapet. Denna avgift uppgår till 1,5 procent. Summan av  
de lagstadgade arbetsgivaravgifterna har därmed höjts till 32,86 procent 
fr.o.m. 1995-01-01. 

De särskilda löneskatterna har också höjts från samma tidpunkt med totalt 
3,5 procentenheter till 21,39 procent. 

Premiesatserna för de kommunala kollektivavtalsförsäkringarna har nu lagts 
fast för 1995. För AGS-KL och TFA-KL innebär det oförändrade premiesatser, 
dvs 0,97 respektive 0,48 procent. För TGL-KL har premiesatsen däremot 
sänkts med en tiondels procentenhet till 0,40 procent. 

1995 års premiesatser för kollektivavtalsförsäkringarna på det privata områ-
det AGS, TFA och STP, som alla berör kommunalt anställda på Beredskaps-
avtalet (BEA), är ännu inte klara. 

Av bilagan framgår - uttryckt i procent av avgiftsunderlaget - de lagstadgade 
arbetsgivaravgifterna, premiesatserna för kollektivavtalsförsäkringarna, en 
schablonmässigt beräknad årskostnad för PA-KL samt de särskilda löneskat-
terna. Eftersom premiesatserna för AGS, TFA och STP förväntas bli oföränd-
rade har 1994 års premiesatser angetts för 1995. Skulle dessa ändå komma att 
ändras kommer vi naturligtvis att ge besked om det. 
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Beträffande den nya allmänna löneavgiften för finansiering av medlems-
skapet i EU uttrycktes i propositionen (1994/95:122) att - då den sociala sek-
torn ej bör drabbas och i enlighet med den s k finansieringsprincipen - skall 
detta belopp återföras till kommunsektorn. Hur detta skall ske förväntas 
komma att framgå av kompletteringspropositionen. 

I sammanhanget kan också nämnas att regeringen aviserat att lägga en pro-
position om ett nyanställningsstöd innebärande avdrag från arbetsgivarnas 
månatliga inbetalningar av arbetsgivaravgifter. 
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Arbetsgivaravgifter m.m. fr.o.m. 1995-01-01 
(i procent av avgiftsunderlaget - 1994 års tal inom parentes) 
 
1  Lagstadgade arbetsgivaravgifter 

Sjukförsäkringsavgift 6,23 (8,43) 
Folkpensionsavgift 5,86 (5,86) 
Tilläggspensionsavgift 13,00 (13,00) 
Delpensionsavgift 0,20 (0,20) 
Arbetsskadeavgift 1,38 (1,38) 
Arbetsmarknadsavgift 4,32 (2,12) 
Arbetarskyddsavgift 0,17 (0,17) 
Lönegarantiavgift 0,20 (0,20) 
Allmän löneavgift 1,50 (   -   ) 
   
Summa 32,86 (31,36) 
 
2  Särskild löneskatt på förvärvsinkomster 

Tillämpas på lön eller annan ersättning till den som är  
65 år och äldre i stället för avgifter enligt 1 ovan 

21,39 (17,89) 

 
3 Avtalsenliga avgifter och kostnader 

 
Avtalsförsäkringar 

Anställda på kommu- 
nala avtal (exkl BEA) 

Anställda på 
BEA 

      
AGS-KL 0,97 (0,97)    
TFA-KL 0,48 (0,48)    
TGL-KL 0,40 (0,50)  0,40 (0,50) 
AGS    0,95 (0,95) 
TFA    1,00 (1,00) 
STP    3,10 (3,10) 
      
Pension      

Kompletteringspension (KP) 2,50 (2,50)    
      
Särskild löneskatt på pensions-
kostnader 

0,53 (0,45)  0,66 (0,55) 

      
Summa 4,88 (4,90)  6,11 (6,10) 

      

Totalt 1 + 3 37,74 (36,26)  38,97 (37,46) 
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