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2 Lagförslag

Regeringen har följande förslag till lagtext.

2.1

Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken

Härigenom föreskrivs att 18 kap. 20, 24 och 25 §§ socialförsäkringsbalken
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

18 kap.
20 §
Underhållsstöd till ett barn
Underhållstöd till ett barn lämnas
lämnas med 1 573 kronor i månaden,
med 1 273 kronor i månaden, om
om inte annat följer av 21–31 §§.
inte annat följer av 21–31 §§.
24 §1
Om sökanden begär det, lämnas
Om sökanden begär det, lämnas
underhållsstöd med 1 273 kronor i
underhållsstöd med 1 573 kronor i
månaden med avräkning för det
månaden med avräkning för det
betalningsbelopp som skulle ha
betalningsbelopp som skulle ha
fastställts om 19 kap. 10–17 samt 21,
fastställts om 19 kap. 10–17 samt 21,
26 och 27 §§ hade tillämpats på
26 och 27 §§ hade tillämpats på
inkomsten för den av föräldrarna
inkomsten för den av föräldrarna
som inte är boförälder.
som inte är boförälder.
25 §2
Vid växelvist boende lämnas
Vid växelvist boende lämnas
underhållsstöd för var och en av
underhållsstöd för var och en av
föräldrarna
med
hälften
av
föräldrarna
med
hälften
av

1 Senaste lydelse 2012:896.
2 Senaste lydelse 2012:896.
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1 273 kronor i månaden.
1 573 kronor i månaden.
Från detta belopp avräknas hälften av det betalningsbelopp som skulle ha
fastställts om 19 kap. 10–17 samt 21, 26 och 27 §§ hade tillämpats på
inkomsten för föräldern.
1. Denna lag träder i kraft den 1 september 2015.
2. Bestämmelserna i den nya lydelsen tillämpas första gången i fråga om
underhållsstöd och betalningsskyldighet som avser tid efter den 30 september
2015.
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2.2

Förslag till lag om ändring i socialförsäkringsbalken

Härigenom föreskrivs att 28 kap. 11 §, 34 kap. 12 §, 74 kap. 15 § och
102 kap. 22 och 28 §§ socialförsäkringsbalken ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

28 kap.
11 §
Till den del den försäkrade är
Till den del den försäkrade är
arbetslös lämnas hel sjukpenning
arbetslös lämnas hel sjukpenning
med högst 486 kronor om dagen.
med högst 543 kronor om dagen.
Detta gäller dock inte sjukpenning
Detta gäller dock inte sjukpenning
som avses i 27 kap. 6 §.
som avses i 27 kap. 6 §.
34 kap.
12 §
Hel inkomstrelaterad sjukersättHel inkomstrelaterad sjukersättning och aktivitetsersättning lämnas
ning och aktivitetsersättning lämnas
för år räknat med 64 procent av den
för år räknat med 64,7 procent av
försäkrades antagandeinkomst.
den försäkrades antagandeinkomst.
74 kap.
15 §1
Skälig levnadsnivå i övrigt anses per månad motsvara en tolftedel av
– 1,4468 prisbasbelopp för den
– 1,473 prisbasbelopp för den som
som är ogift, och
är ogift, och
– 1,191 prisbasbelopp för den som
– 1,204 prisbasbelopp för den som
är gift.
är gift.
102 kap.
22 §2
Vid beräkning av bostadstillägg
Vid beräkning av bostadstillägg
beaktas 93 procent av bostadsbeaktas 93 procent av bostadskostnaden per månad av den del som
kostnaden per månad av den del som
inte överstiger 5 000 kronor för den
inte överstiger 5 000 kronor för den
som är ogift och 2 500 kronor för
som är ogift och 2 500 kronor för
den som är gift.
den som är gift. Från och med den
månad den försäkrade fyller 65 år ska
dock 95 procent beaktas.
För var och en av makar ska bostadskostnaden beräknas till hälften av deras
sammanlagda bostadskostnad.
Från och med den månad den försäkrade fyller 65 år ska ett belopp om
340 kronor för den som är ogift och 170 kronor för den som är gift läggas till
den bostadskostnad som har beaktats enligt första och andra styckena och
23 §.

1 Senaste lydelse 2012:934.
2 Senaste lydelse 2012:934.
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av

28 §3
Skälig levnadsnivå i övrigt enligt 26 § anses per månad motsvara en tolftedel

– 1,3546 prisbasbelopp för den som är ogift, och
– 1,1446 prisbasbelopp för den som är gift.
Från och med den månad den försäkrade fyller 65 år anses skälig
levnadsnivå enligt 26 § per månad motsvara en tolftedel av
– 1,4468 prisbasbelopp för den
– 1,473 prisbasbelopp för den som
som är ogift, och
är ogift, och
– 1,191 prisbasbelopp för den som
– 1,204 prisbasbelopp för den som
är gift.
är gift.
1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2015 i fråga om 34 kap. 12 §, den
7 september 2015 i fråga om 28 kap. 11 § och i övrigt den 1 september 2015.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förmåner som avser tid före
ikraftträdandet.

3 Senaste lydelse 2012:934.
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2.3

Förslag till lag om ändring i lagen (1984:410) om skatt
på bekämpningsmedel

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen
bekämpningsmedel1 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Skatt skall erläggas med 30 kronor
för varje helt kilogram verksam
beståndsdel i bekämpningsmedlet.

(1984:410)

om

skatt

på

Föreslagen lydelse
2 §2

Skatt ska betalas med 34 kronor
för varje helt kilogram verksam
beståndsdel i bekämpningsmedlet.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig
till tiden före ikraftträdandet.

1 Lagen omtryckt 1995:617. Senaste lydelse av lagens rubrik 1995:617.
2 Senaste lydelse 2003:806.
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2.4

Förslag till lag om ändring i lagen (1989:41) om
finansiering av radio och TV i allmänhetens tjänst

Härigenom föreskrivs att 7 § lagen (1989:41) om finansiering av radio och
TV i allmänhetens tjänst ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse
7 §1

Radio- och TV-avgiften är 2 076
Radio- och tv-avgiften är 2 216
kronor för ett år. Den ska betalas i
kronor för ett år. Den ska betalas i
fyra poster om 554 kronor.
fyra poster om 519 kronor.
Varje post avser en avgiftsperiod om tre månader och ska betalas senast
sista vardagen före avgiftsperiodens början.
För innehav av TV-mottagare
För innehav av tv-mottagare under
under tiden före den första
tiden före den första avgiftsperioden
avgiftsperioden ska avgiften betalas
ska avgiften betalas med så stort
med så stort belopp i förhållande till
belopp i förhållande till årsavgiften
årsavgiften
som
motsvarar
som
motsvarar
innehavstiden.
innehavstiden. Beloppet avrundas
Beloppet avrundas nedåt till jämnt
nedåt till jämnt antal kronor.
antal kronor.
RIKAB får, efter avtal med den
RIKAB får, efter avtal med den
avgiftsskyldige, besluta dels att
avgiftsskyldige, besluta dels att
radio- och TV-avgift ska betalas i
radio- och tv-avgift ska betalas i
andra poster och vid andra
andra poster och vid andra
tidpunkter än som anges i första och
tidpunkter än som anges i första och
andra styckena, dels att avgiften inte
andra styckena, dels att avgiften inte
ska aviseras enligt 10 §.
ska aviseras enligt 10 §.
Denna lag träder i kraft den 1 juli 2015.

1 Senaste lydelse 2009:1235.
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2.5

Förslag till lag om ändring i lagen (1994:1920) om
allmän löneavgift

Härigenom föreskrivs att 1–3 §§ lagen (1994:1920) om allmän löneavgift
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

1 §1
Den som enligt 2 kap. socialavgiftslagen (2000:980) ska betala
arbetsgivaravgifter ska för varje år betala allmän löneavgift. Löneavgiften
beräknas på det underlag som gäller för arbetsgivaravgifter enligt
socialavgiftslagen.
I underlaget enligt första stycket
I underlaget enligt första stycket
ska dock inte ingå ersättning till
ska dock inte ingå ersättning till
sådana personer som avses i 2 kap.
sådana personer som avses i 2 kap.
27 § eller 28 § första stycket social27 § socialavgiftslagen.
avgiftslagen.
2 §2
Den som enligt 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980) ska betala egenavgifter
ska för varje år betala allmän löneavgift. Löneavgiften beräknas på det
underlag som gäller för egenavgifter enligt socialavgiftslagen.
Första stycket gäller inte den som
Första stycket gäller inte den som
bara ska betala ålderspensionsavgift
bara ska betala ålderspensionsavgift
enligt 3 kap. 15 §, 15 a § första stycket
enligt 3 kap. 15 eller 16 §
eller 16 § socialavgiftslagen.
socialavgiftslagen.
3 §3
Allmän löneavgift tas ut med 10,15 procent av underlaget och tillfaller
staten.
För dem som vid årets ingång har
fyllt 23 men inte 25 år tas löneavgiften
ut med en fjärdedel av procenttalet och
anges med två decimaler så att övriga
decimaler faller bort.
1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.
2. Bestämmelserna i 1 och 3 §§ i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på
lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas ut före ikraftträdandet.
Vid tillämpningen av 3 § på lön eller annan ersättning enligt 1 § som betalas
ut under perioden 1 augusti 2015–30 juni 2016 ska för dem som vid årets
ingång inte har fyllt 25 år, löneavgiften tas ut med arton tjugofemtedelar av
procenttalet och anges med två decimaler så att övriga decimaler faller bort.
3. Bestämmelserna i 2 och 3 §§ i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på
inkomst enligt 2 § som uppbärs före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 2015:178.
2 Senaste lydelse 2015:178.
3 Senaste lydelse 2015:178.
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Vid tillämpningen av 3 § på inkomst enligt 2 § som uppbärs under perioden
1 augusti 2015–30 juni 2016 ska för dem som vid årets ingång inte har fyllt
25 år, löneavgiften tas ut med arton tjugofemtedelar av procenttalet och anges
med två decimaler så att övriga decimaler faller bort.
Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter den 1 augusti 2015
respektive såväl före som efter den 30 juni 2016 ska, om den avgiftsskyldige
inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till
tiden efter den 1 augusti 2015 respektive tiden efter den 30 juni 2016 som
svarar mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under
respektive tid och hela beskattningsåret.
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2.6

Förslag till lag om ändring i lagen (1995:1667) om skatt
på naturgrus

Härigenom föreskrivs att 3 § lagen (1995:1667) om skatt på naturgrus ska
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Skatten tas ut med 13 kronor per
ton naturgrus.

Föreslagen lydelse
3 §1

Skatten tas ut med 15 kronor per
ton naturgrus.

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig
till tiden före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 2005:961.
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2.7

Förslag till lag om ändring i lagen (1997:238) om
arbetslöshetsförsäkring

Härigenom föreskrivs att 25 § lagen (1997:238) om arbetslöshetsförsäkring
ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

25 §1
Ersättning enligt inkomstbortfallsförsäkringen lämnas med ett belopp per
dag som är baserat på tidigare förvärvsinkomster (dagpenning i form av
inkomstrelaterad ersättning).
Dagpenning
i
form
av
Dagpenningen bestäms utifrån
sökandens dagsförtjänst och normalinkomstrelaterad ersättning bestäms
arbetstid, om inte annat följer av
utifrån sökandens dagsförtjänst,
denna lag.
normalarbetstid och det högsta
respektive lägsta belopp som regeringen
fastställer, om inte annat följer av
denna lag.
Regeringen kan med stöd av 8 kap.
7 § regeringsformen meddela föreskrifter om dagpenningens högsta och
lägsta belopp.
Denna lag träder i kraft den 7 september 2015.

1 Senaste lydelse 2009:666.
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2.8

Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen
(1999:1229)

Härigenom föreskrivs att 67 kap. 13 § inkomstskattelagen (1999:1229)1 ska
ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

67 kap.
13 §2
Med hushållsarbete avses vid tillämpningen av detta kapitel följande.
1. Städarbete eller annat rengöringsarbete som utförs i bostaden.
2. Vård av kläder och hemtextilier när vården utförs i bostaden.
3. Matlagning som utförs i eller i nära anslutning till bostaden.
4. Snöskottning som utförs i nära anslutning till bostaden.
5. Häck- och gräsklippning samt krattning och ogräsrensning som utförs
på tomt eller i trädgård i nära anslutning till bostaden.
6. Barnpassning som utförs i eller i
6. Barnpassning som inte mer än i
ringa omfattning innefattar hjälp med
nära anslutning till bostaden samt
läxor och annat skolarbete och som
lämning och hämtning till och från
utförs i eller i nära anslutning till
förskola, skola, fritidsaktiviteter eller
bostaden samt lämning och hämtliknande.
ning till och från förskola, skola,
fritidsaktiviteter eller liknande.
7. Annan omsorg och tillsyn än barnpassning som en fysisk person behöver
och som utförs i eller i nära anslutning till bostaden eller i samband med
promenader, bankbesök, besök vid vårdcentral eller andra liknande enklare
ärenden.
8. Hjälp med läxor och annat skolarbete till elever i skolformer som avses
i 10–13, 15 och 18 kap. samt 24 kap.
2–7 §§ skollagen (2010:800) när hjälpen utförs i eller i nära anslutning till
bostaden.
1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.
2. Lagen tillämpas på hushållsarbete som har utförts efter den 31 juli 2015
och förmån av hushållsarbete som har tillhandahållits efter den 31 juli 2015.

1 Lagen omtryckt 2008:803.
2 Senaste lydelse 2012:829.
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2.9

Förslag till lag om ändring i lagen (2000:466) om skatt
på termisk effekt i kärnkraftsreaktorer

Härigenom föreskrivs att 2 och 5 §§ lagen (2000:466) om skatt på termisk
effekt i kärnkraftsreaktorer ska ha följande lydelse.
2 §1
Skatt ska betalas för varje kalendermånad som tillstånd finns att inneha och
driva en kärnkraftsreaktor. Om driftstillståndet har löpt ut eller återkallats
före slutet på en kalendermånad, upphör skattskyldigheten vid denna
tidpunkt.
Skatten
utgör
för
varje
Skatten
utgör
för
varje
kalendermånad 12 648 kronor per
kalendermånad 14 770 kronor per
megawatt av den högsta tillåtna
megawatt av den högsta tillåtna
termiska effekten i kärnkraftstermiska effekten i kärnkraftsreaktorn. Om den högsta tillåtna
reaktorn. Om den högsta tillåtna
termiska effekten inte har fastställts,
termiska effekten inte har fastställts,
får beskattningsmyndigheten befår beskattningsmyndigheten beräkna effekten efter jämförelse med
räkna effekten efter jämförelse med
reaktorer för vilka sådan effekt har
reaktorer för vilka sådan effekt har
fastställts.
fastställts.
5 §2
Om en kärnkraftsreaktor har varit
Om en kärnkraftsreaktor har varit
ur drift under en sammanhängande
ur drift under en sammanhängande
period av mer än 90 kalenderdygn,
period av mer än 90 kalenderdygn,
får avdrag med 415 kronor per
får avdrag med 485 kronor per
megawatt av den termiska effekten
megawatt av den termiska effekten
göras för det antal kalenderdygn som
göras för det antal kalenderdygn som
överstiger 90.
överstiger 90.
1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig
till tiden före ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse 2007:1389.
2 Senaste lydelse 2007:1389.
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2.10

Förslag till lag om ändring i socialavgiftslagen
(2000:980)

Härigenom föreskrivs i fråga om socialavgiftslagen (2000:980)1
dels att 2 kap. 28 § och 3 kap. 15 a § ska upphöra att gälla,
dels att rubrikerna närmast före 2 kap. 28 § och 3 kap. 15 a § ska utgå,
dels att 2 kap. 29 § och 3 kap. 18 § ska ha följande lydelse.
2 kap.
Nuvarande lydelse

Föreslagen lydelse

29 §2
Vid beräkning av arbetsgivaravgifterna ska avdrag göras enligt 31 §, om den
avgiftsskyldige har utgett avgiftspliktig ersättning till en person som arbetar
med forskning eller utveckling.
Med avgiftspliktig ersättning ska
Med avgiftspliktig ersättning ska
vid tillämpning av första stycket inte
vid tillämpning av första stycket inte
avses sådan ersättning på vilken
avses sådan ersättning på vilken
avgifter ska betalas enligt 27 §.
avgifter ska betalas enligt 27 eller
28 §.
3 kap.
18 §3
Vid beräkning av egenavgifter ska avdrag göras med 7,5 procent av avgiftsunderlaget, dock högst med 15 000 kronor per år. Avdraget får inte medföra
att avgifterna understiger ålderspensionsavgiften enligt 13 §.
Första stycket gäller bara
1. till den del avgiftsunderlaget utgörs av avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet,
2. om den del av avgiftsunderlaget som utgörs av avgiftspliktig inkomst av
näringsverksamhet överstiger 40 000 kronor, och
3. om den avgiftsskyldige vid in3. om den avgiftsskyldige vid ingången av beskattningsåret har fyllt
gången av beskattningsåret inte har
25 men inte 65 år och inte bara ska
fyllt 65 år och inte bara ska betala
betala ålderspensionsavgiften enligt
ålderspensionsavgiften enligt 16 §.
16 §.
1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.
2. Den upphävda bestämmelsen i 2 kap. 28 § och bestämmelsen i 2 kap. 29 §
i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på ersättning som betalas ut före
ikraftträdandet.

1 Senaste lydelse av

2 kap. 28 § 2015:179
3 kap. 15 a § 2015:179
rubriken närmast före 2 kap. 28 § 2015:179
rubriken närmast före 3 kap. 15 a § 2015:179
2 Senaste lydelse 2013:961.
3 Senaste lydelse 2015:179.
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Den upphävda bestämmelsen i 2 kap. 28 § och bestämmelsen i 2 kap. 29 § i
den äldre lydelsen tillämpas även på ersättning som betalas ut under perioden
1 augusti 2015–30 juni 2016. På ersättning som betalas ut under nämnda
period ska dock vid tillämpningen av 2 kap. 28 §, utöver hela ålderspensionsavgiften, arton tjugofemtedelar av de övriga arbetsgivaravgifterna
betalas. Procenttalen för avgifterna ska efter kvoteringen anges med två decimaler så att övriga decimaler faller bort.
3. Den upphävda bestämmelsen i 3 kap. 15 a § och bestämmelsen i 3 kap.
18 § i den äldre lydelsen tillämpas fortfarande på inkomst som uppbärs före
ikraftträdandet.
Den upphävda bestämmelsen i 3 kap. 15 a § och bestämmelsen i 3 kap. 18 §
i den äldre lydelsen tillämpas även på inkomst som uppbärs under perioden
1 augusti 2015–30 juni 2016. På inkomst som uppbärs under nämnda period
ska dock vid tillämpningen av 3 kap. 15 a §, utöver hela ålderspensionsavgiften, arton tjugofemtedelar av de övriga egenavgifterna betalas.
Procenttalen för avgifterna ska efter kvoteringen anges med två decimaler så
att övriga decimaler faller bort.
Omfattar beskattningsåret tid såväl före som efter den 1 augusti 2015
respektive såväl före som efter den 30 juni 2016 ska, om den avgiftsskyldige
inte visar annat, så stor del av beskattningsårets inkomst anses hänförlig till
tiden efter den 1 augusti 2015 respektive efter den 30 juni 2016 som svarar
mot förhållandet mellan den del av beskattningsåret som infaller under
respektive tid och hela beskattningsåret.
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2.11

Förslag till lag om ändring i lagen (2001:1170) om
särskilda avdrag i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt
lagen (1994:1920) om allmän löneavgift och
socialavgiftslagen (2000:980)

Härigenom föreskrivs att 2 och 5 §§ lagen (2001:1170) om särskilda avdrag
i vissa fall vid avgiftsberäkningen enligt lagen (1994:1920) om allmän
löneavgift och socialavgiftslagen (2000:980)1 ska ha följande lydelse.
Nuvarande lydelse
Vid beräkning av den allmänna
löneavgiften och arbetsgivaravgifterna ska ett särskilt avdrag göras,
om den avgiftsskyldige har utgett
avgiftspliktig ersättning för arbete
utfört i näringsverksamhet vid ett
fast driftställe i stödområdet eller för
arbete i annan verksamhet som bedrivs av en ideell förening eller en
stiftelse, vid en sådan plats i stödområdet som motsvarar ett fast driftställe. Med avgiftspliktig ersättning
ska vid tillämpning av denna lag inte
avses sådan ersättning på vilken endast ålderspensionsavgift ska betalas
enligt 2 kap. 27 § eller 28 § första
stycket socialavgiftslagen (2000:980).
Vid beräkning av den allmänna
löneavgiften och egenavgifterna ska
ett särskilt avdrag göras, om avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet från ett fast driftställe i stödområdet ingår i avgiftsunderlaget. Detta
gäller dock inte den som enligt
3 kap. 15 §, 15 a § första stycket eller
16 § socialavgiftslagen endast ska
betala ålderspensionsavgift.
Vid beräkning av den allmänna
löneavgiften och arbetsgivaravgifterna ska från summan av dessa avgifter avdrag göras med 10 procent
av avgiftsunderlaget. För den del av

Föreslagen lydelse
2 §2

5 §3

Vid beräkning av den allmänna
löneavgiften och arbetsgivaravgifterna ska ett särskilt avdrag göras,
om den avgiftsskyldige har utgett
avgiftspliktig ersättning för arbete
utfört i näringsverksamhet vid ett
fast driftställe i stödområdet eller för
arbete i annan verksamhet som bedrivs av en ideell förening eller en
stiftelse, vid en sådan plats i stödområdet som motsvarar ett fast driftställe. Med avgiftspliktig ersättning
ska vid tillämpning av denna lag inte
avses sådan ersättning på vilken endast ålderspensionsavgift ska betalas
enligt 2 kap. 27 § socialavgiftslagen
(2000:980).
Vid beräkning av den allmänna
löneavgiften och egenavgifterna ska
ett särskilt avdrag göras, om avgiftspliktig inkomst av näringsverksamhet från ett fast driftställe i stödområdet ingår i avgiftsunderlaget. Detta
gäller dock inte den som enligt
3 kap. 15 eller 16 § socialavgiftslagen
endast ska betala ålderspensionsavgift.
Vid beräkning av den allmänna
löneavgiften och arbetsgivaravgifterna ska från summan av dessa avgifter avdrag göras med 10 procent
av avgiftsunderlaget. För den del av

1 Senaste lydelse av lagens rubrik 2007:286.
2 Senaste lydelse 2015:180.
3 Senaste lydelse 2015:180.
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underlaget som arbetsgivaravgifterna
underlaget som avdrag ska beräknas
på enligt 2 kap. 31 § socialavgiftslaberäknas på enligt 2 kap. 28 § socialgen (2000:980) får avdraget inte
avgiftslagen (2000:980) eller som
medföra att dessa avgifter understiavdrag ska beräknas på enligt 2 kap.
ger ålderspensionsavgiften enligt
31 § socialavgiftslagen, får avdraget
2 kap. 26 § samma lag. Sammanlagt
inte medföra att dessa avgifter unfår avdrag göras med högst
derstiger ålderspensionsavgiften en7 100 kronor. Avdraget ska i första
ligt 2 kap. 26 § samma lag. Samhand göras från den allmänna
manlagt får avdrag göras med högst
löneavgiften.
7 100 kronor. Avdraget ska i första
hand göras från den allmänna
löneavgiften.
I avgiftsunderlaget för beräkning av avdraget enligt första stycket ska
endast ingå sådan avgiftspliktig ersättning som avses i 2 § första stycket.
Vid bedömningen av avdragsrätten enligt första stycket ska flera avgiftsskyldiga som ingår i samma koncern och som uppfyller villkoren för att få
göra avdrag anses som en avgiftsskyldig. Avdraget ska i ett sådant fall i första
hand göras av moderföretaget. Till den del avdraget inte kan utnyttjas av
moderföretaget, får det utnyttjas av dotterföretagen i den ordning som
moderföretaget bestämmer.
1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.
2. Bestämmelserna i 2 och 5 §§ i den nya lydelsen tillämpas på ersättning
som betalas ut efter den 31 juli 2015.
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