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Lag
om ändring i lagen (1994:1065) om ekonomiska
villkor för riksdagens ledamöter;

Utkom från trycket
den 27 december 2010

utfärdad den 16 december 2010.
Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (1994:1065) om ekonomiska villkor för riksdagens ledamöter
dels att 13 kap. 16 och 27 §§ samt rubriken närmast före 27 § ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas två nya paragrafer, 13 kap. 24 b och
24 c §§, av följande lydelse.

13 kap.
16 §2 Om det är skäligt får Riksdagens arvodesnämnd besluta att rätt till
inkomstgaranti inte föreligger eller att utbetalningen av inkomstgarantin ska
minskas eller helt upphöra om en garantitagare
1. förvärvsarbetar i väsentlig omfattning åt någon annan och inte tar ut
skälig ersättning för detta arbete,
2. redovisar inkomst av aktiv näringsverksamhet och denna har reducerats
på grund av avdrag för
– avsättning till periodiseringsfond,
– avsättning till upphovsmannakonto,
– avsättning till expansionsfond
– eget pensionssparande,
– underskott av annan verksamhetsgren,
3. redovisar inkomst av passiv näringsverksamhet där det ingår arbetsinkomster, eller
4. dömts för brott som medfört att garantitagaren skiljts från uppdraget
som riksdagsledamot eller dömts för brott av sådan allvarlig art att det framstår som sannolikt att garantitagaren skulle ha skiljts från uppdraget som
riksdagsledamot om han eller hon hade varit kvar i riksdagen.
24 b § En garantitagare ska på begäran lämna Riksdagens arvodesnämnd
sådana uppgifter som nämnden behöver för sin prövning av ett ärende om
jämkning av inkomstgaranti enligt 16 § 1–3.
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24 c § Skatteverket ska på begäran lämna Riksdagens arvodesnämnd sådana uppgifter om namngiven person som har betydelse i ett ärende om jämkning av inkomstgaranti enligt 16 § 1–3. Detsamma gäller uppgifter som har
betydelse för frågan om inkomstgaranti enligt 27 §.
Ansökan om inkomstgaranti m.m. efter jämkningsbeslut
27 §3 En garantitagare, vars rätt till inkomstgaranti har jämkats enligt 16 §,
äger rätt att när nya förhållanden inträtt på nytt ansöka om inkomstgaranti.
En sådan ansökan prövas av Riksdagens arvodesnämnd.
Om ett beslut som fattats med tillämpning av 16 § har grundat sig på att
garantitagaren gjort avsättning till periodiseringsfond, upphovsmannakonto
eller expansionsfond och beloppet därefter helt eller delvis återförts till
beskattning, ska Riksdagens arvodesnämnd på yrkande av garantitagaren
pröva frågan om inkomstgaranti för det år då återförandet skedde.
1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
2. 13 kap. 16 § i dess nya lydelse tillämpas första gången för det räkenskapsår som inleds närmast efter den 31 december 2010.
På regeringens vägnar
BEATRICE ASK
Kristina Svahn Starrsjö
(Justitiedepartementet)
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