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Höjning av folkpensioner och pensionstillskott för folk-
pensionärer år 1995  
Svenska Kommunförbundet får i anslutning till höjningen av basbeloppet 
från den 1 januari 1995 meddela följande om beräkning av folkpension och 
pensionstillskott. 

Pensionsförmånerna är värdesäkrade med hjälp av det basbeloppet, som 
fastställs årligen. Metoden för värdesäkring har sin utgångspunkt i 
förändringarna i konsumentpriserna. Basbeloppet för 1995 är 35 700 kronor. 

Minskat basbelopp 

Enligt riksdagens beslut skall vid beräkning av vissa pensionsförmåner för år 
1995 basbeloppet för det aktuella året minskas med 2 %. Det sålunda reduce-
rade basbeloppet kallas för minskat basbelopp.   

Det minskade basbeloppet för 1995 är 34 986 kronor. 

Det minskade basbeloppet används vid beräkning av folkpension och allmän 
tilläggspension i form av bl a ålderspension, förtidspension och efterlevan-
depension. 

Pensionstillskott 

Pensionstillskottet till folkpension i form av bl a ålderspension, omställ-
ningspension och särskild efterlevandepension utgör högst 55,5  % av det 
minskade basbeloppet för år 1995. Pensionstillskottet till förtidspension utgör 
högst 105,5 % av det minskade basbeloppet för år 1995. 
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Folkpension och pensionstillskott, 1995 

Ålderspension och pensionstillskott utgår fr o m januari 1995 med följande 
belopp: 

Folkpension per år (ogift)  33 587 

Pensionstillskott per år  19 417 

Folkpension inklusive pensions-  4 417  
tillskott per månad för ogift 
(avrundat belopp) 

Folkpension per år (gift)  27 464 

Pensionstillskott per år  19 417   

Folkpension inklusive pensions-   3 907 
tillskott per månad för gift 
(avrundat belopp) 

Förtidspension och pensionstillskott, 1995 

Förtidspension inklusive pensionstillskott för ogift utgör fr o m 1995, 
70 497 kronor per år eller 5 875 kronor per månad efter avrundning. Nämnda 
pensionsförmåner för gifta, som båda uppbär förtidspension, utgör fr o m 
1995 vardera 64 374 kronor per år eller 5 365 kronor kr per månad efter 
avrundning. 

Skatteregler för folkpensionärer 

Upplysningar om skatteregler för folkpensionärer för inkomståret 1995 
lämnas av skattemyndigheten. 

Reglerna har betydelse när kommunerna beräknar avgifter inom 
äldreomsorgen. 

Ingen skatt om folkpension är enda inkomst 

Enligt riksdagens beslut om skatterna för inkomståret 1995 skall folkpensio-
närer, vars enda inkomst utgörs av normalt utgående ålderspension och 
pensionstillskott, inte påföras skatt för nämnda år.  

Kommunen skall därför inte göra avdrag för skatt vid inkomst- och avgifts-
beräkningen för folkpensionärer om pensionärens inkomst består av endast 
normalt utgående ålderspension inklusive pensionstillskott för gift respek-
tive ogift folkpensionär.  
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