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Basbelopp för år 2007
Ersätter cirkulär 2006:83
Allmänt
För år 2007 har regeringen höjt
•

prisbasbeloppet med 600 kronor till 40 300 kronor,

•

det förhöjda prisbasbeloppet med 600 kronor till 41 100 kronor, och

•

inkomstbasbeloppet med 1 400 kronor till 45 900 kronor.

Se bilagda SFS 2006:1086 och 1264.

Tillämpningsområden
Prisbasbeloppet = 40 300 kronor
Prisbasbeloppet är ett i lagen (1962:381) om allmän försäkring (AFL) reglerat
belopp som bestäms av regeringen varje år med hänsyn till förändringarna i
konsumentprisindex.
Prisbasbeloppet används bl.a. vid beräkning av olika dagpenningar som t.ex. sjukpenning, rehabiliteringspenning och föräldrapenning enligt AFL samt dagpenning
enligt förordningen (1995:239) om förmåner till totalförsvarspliktiga. För år 2007
gäller de högsta belopp för dessa förmåner som anges nedan.
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Reducerad SGI
De belopp som anges nedan är reducerade utifrån riksdagens beslut att Försäkringskassans beräkning av dagersättningsförmåner, som beräknas på sjukpenninggrundande inkomst (SGI) och avser tid efter den 31 december 2006, ska göras på
en SGI som är multiplicerad med talet 0,989 — dvs. på en SGI som är minskad
med 1,1 procent (reducerad SGI).
a) Högsta kalenderdagsberäknad hel sjukpenning och rehabiliteringspenning är
655 kronor.
b) Högsta dagberäknad hel sjukpenning är 920 kronor vid 260 dagars årsarbetstid.
c) Högsta föräldrapenning är 874 kronor.
För dagpenning vid totalförsvarsplikt enligt förordningen om förmåner till totalförsvarspliktiga är dagpenningen kalenderdagsberäknad och högst 737 kronor.
Vissa avlöningsförmåner enligt Allmänna bestämmelser (AB)
Prisbasbeloppet och högsta belopp för ovan angivna förmåner enligt AFL och
förordningen om förmåner till totalförsvarspliktiga ligger till grund för vissa
avlöningsförmåner enligt AB:
a) sjuklön enligt AB § 28 mom. 7 vid ledighet med sjukpenning,
b) rehabiliteringstillägg enligt AB § 28 mom. 12 vid ledighet med
rehabiliteringspenning,
c) ersättning enligt AB § 29 mom. 2 vid ledighet med föräldrapenning, och
d) ersättning enligt AB § 30 mom. 1 vid ledighet med dagpenning enligt
förordningen om förmåner till totalförsvarspliktiga.
Avlöningsförmåner enligt avtalsbestämmelserna som anges i a), b) och d) ovan
avser under år 2007 — förutsatt att anpassning görs i AB utifrån sänkningen av
inkomsttaket från 10 till 7,5 prisbasbelopp i sjukförsäkringen — de arbetstagare
vars fasta kontanta lön per månad överstiger 62,5 procent av prisbasbeloppet
(40 300 kronor), dvs. överstiger 25 187 kronor. (Årsinkomst hos arbetsgivaren
som överstiger 302 250 kronor.)
Ersättning enligt AB § 29 mom. 2 vid ledighet med föräldrapenning avser under
år 2007 de arbetstagare vars fasta kontanta lön per månad överstiger 83,33 procent av prisbasbeloppet (40 300 kronor), dvs. överstiger 33 582 kronor.
(Årsinkomst hos arbetsgivaren som överstiger 403 000 kronor.)

2 (4)

Cirkulär 2007:3
2007-01-03

Pensioner och försäkringar
Enligt de kommunala pensionsbestämmelserna KAP-KL och PFA för anställda
samt PBF och PRF-KL för förtroendevalda samt äldre motsvarande pensionsbestämmelser används prisbasbeloppet för värdesäkring av utgående förmånsbestämda pensionsförmåner. För tid innan pension börjar betalas ut, räknas förmånsbestämd ålderspension och livränta enligt KAP-KL samt kompletterande
ålderspension enligt pensionsbestämmelserna i PFA upp med den årliga förändringen av prisbasbeloppet.
Prisbasbeloppet ligger också till grund för försäkringsbelopp enligt tjänstegrupplivförsäkringen TGL-KL.
Det förhöjda prisbasbeloppet = 41 100 kronor
Förhöjt prisbasbelopp är ett i AFL reglerat belopp som bestäms av regeringen
varje år med hänsyn till förändringarna i konsumentprisindex.
Det förhöjda prisbasbeloppet är också gränsvärdet för olika avgiftssatser och
används för beräkning av högst pensionsgrundande inkomst och fastställande
av pensionspoäng för tilläggspension samt för beräkning av årspoäng enligt
bl.a. PFA 98 respektive PFA 01 samt PBF och PRF-KL.
Inkomstbasbeloppet = 45 900 kronor
Inkomstbasbeloppet är ett i lagen (1998:674) om inkomstgrundande ålderspension
(LIP) reglerat belopp som bestäms av regeringen varje år med hänsyn till förändringen av inkomstindex, ett tal som visar inkomstutvecklingen i samhället.
Inkomstbasbeloppet används bl.a. för att bestämma inkomsttaket i det allmänna
pensionssystemet.
Inkomstbasbeloppet är också gränsvärdet för pensionsförmåner i KAP-KL samt
för olika avgiftssatser i vissa pensionsavtal — bl.a. PFA 01 och Landstingsförbundets PFA 98.
För tid innan pension börjar betalas ut, räknas intjänad pensionsrätt 1997-12-31
enligt PFA upp med den årliga förändringen av inkomstbasbeloppet.
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Frågor
Frågor om basbelopp kan ställas till Lars-Gösta Andréen, Catharina Bäck,
Pia Svensson och Agneta Åhlin på Förhandlingssektionen.
Sveriges Kommuner och Landsting
Avdelningen för arbetsgivarpolitik
Förhandlingssektionen

Lena Emanuelsson
Lars-Gösta Andréen
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