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Lag (1994:1744) om allmänna egenavgifter 
Rubricerade lag, som gäller fr o m den 1 januari 1995, innehåller bestämmel-
ser om allmänna egenavgifter i form av pensionsavgift respektive sjukförsäk-
ringsavgift. Pensionsavgiften är en ny egenavgift för finansiering av pens-
ionssystemet. Avgiften utgör 1 % av avgiftsunderlaget. 

Sjukförsäkringsavgiften tillkom den 1 januari 1993 och har sedan dess utgjort 
0,95 % av avgiftsunderlaget. Avgiften reglerades i lagen (1992:1745) om all-
män sjukförsäkringsavgift som nu ersatts av den nya lagen. Enligt lagen 
(1994:1956) om ändring i lagen om allmänna egenavgifter höjdes sjukförsäk-
ringsavgiften med verkan fr o m den 1 januari 1995 till 2,95 %. 

Den 2-procentiga höjningen av sjukförsäkringsavgiften kompenseras av 
att lagen (1993:1441) om allmän avgift för finansiering av kontantförmåner 
vid arbetslöshet upphävts från samma tidpunkt. Sedan den 1 januari 1994 
har med stöd av den lagen uttagits en egenavgift om 1 % - en avgift som  
den 1 januari 1995 skulle ha höjts till 2 %. 

Egenavgifterna betalas av den enskilde. Avgiftsunderlaget utgörs av sum-
man av sådana inkomster av anställning och annat förvärvsarbete, som avses 
i 11 kap. 2 och 3 §§ lagen (1963:381) om allmän försäkring, till den del denna 
summa inte överstiger 7,5 gånger det vid årets ingång gällande bas-beloppet. 
Vid beräkning av inkomst av anställning görs avdrag för kostna-der som 
arbetstagaren fått stå för i sin anställning om kostnaderna, minskade med 
eventuell kostnadsersättning, överstiger 1 000 kr. Avgiften tas inte  
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ut av den som vid årets ingång fyllt 65 år. Den tas ej heller ut då summan av 
nämnda inkomster understiger 25 % av basbeloppet. 

Underlaget för avgiften bestäms av skattemyndigheten i samband med taxe-
ring till statlig och kommunal inkomstskatt. Skattemyndigheten skall därvid 
dra av den på inkomståret belöpande avgiften vid beräkning av beskatt-
ningsbar inkomst. Preliminär egenavgift debiteras under inkomståret i an-
slutning till uppbörden av preliminär skatt. 

Sammanfattningsvis framgår egenavgifterna i procent av avgiftsunderlaget 
av nedanstående tabell. 

      1995  1994 

Pensionsavgift    1  - 

Sjukförsäkringsavgift   2,95  0,95 

Avgift för finansiering av kontant-  -  1 
förmåner vid arbetslöshet   ____  ____ 

Summa     3,95  1,95 

 

Det kan i sammanhanget tilläggas att uttaget av allmänna egenavgifter till 
sjukförsäkringen enligt regeringens mening (Prop. 1994/95:25) bör höjas med 
ytterligare en procentenhet per år åren 1996-98, dvs till totalt 5,95 %. Vidare 
att en uppgörelse träffats om reformering av pensionssystemet innebärande 
att en del av finansieringen av ålderspensionerna kan komma att ske genom 
egenavgifter, som på sikt skall uppgå till 9,25 %. Detta förutsätter dock att en 
avgiftsväxling mellan arbetsgivaravgifter och egenavgifter kan ske på sådant 
sätt att neutralitet uppnås. 
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