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Förordning
om ändring i förordningen (1997:908) om premier
för statens avtalsförsäkringar;

Utkom från trycket
den 17 december 1999

utfärdad den 9 december 1999.
Regeringen föreskriver att 3, 5, 6, 8 och 10–12 §§ förordningen
(1997:908) om premier för statens avtalsförsäkringar skall ha följande lydelse.
3 §1 Premierna bestäms enligt grunder som fastställs av Nämnden för statens avtalsförsäkringar.
Premierna skall också täcka kostnaderna för administration av förmånerna.
I premien för grupplivförsäkring skall det ingå ett belopp motsvarande
särskild premieskatt enligt lagen (1990:1427) om särskild premieskatt på
grupplivförsäkring. Beloppet skall uppgå till den andel av premien, utan pålägg enligt detta och föregående stycke, som skatten skall utgöra av skatteunderlaget enligt 5 § nämnda lag.
Till premierna för tjänstepensionering, pensionsersättning och särskild
pensionsersättning skall det läggas belopp motsvarande särskild löneskatt
enligt lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader. Beloppen skall uppgå till den andel av dessa premier som skatten skall utgöra av
skatteunderlaget enligt 1 § nämnda lag.
5 §2 Myndigheten skall beräkna de preliminära premierna för en månad på
det underlag som gäller vid beräkningen av arbetsgivaravgifter enligt 2 kap.
3–5 §§ lagen (1981:691) om socialavgifter. Nämnden för statens avtalsförsäkringar får bestämma att premierna skall beräknas på något annat sätt.
6 §3 Nämnden för statens avtalsförsäkringar skall lämna varje myndighet
beslut om den procentsats eller motsvarande som skall användas vid beräkning av preliminära premier. De preliminära premierna skall avvägas så att
de så nära som möjligt kan antas motsvara de slutliga premierna för året.
8 §4 Nämnden för statens avtalsförsäkringar skall besluta om slutliga premier för en myndighet. Dessa beräknas som individuellt beräknade premier
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för de personer som omfattas av respektive förmån. Beslutet skall meddelas
myndigheten senast den 30 april året efter det år premierna avser.
Skillnaden mellan de slutliga premierna och de preliminära premierna
skall betalas till Statens pensionsverk respektive betalas tillbaka av verket
senast den 31 maj samma år.
10 §5 I de fall som avses i 9 § skall myndigheten betala en årlig garantiavgift som beräknas på kapitalvärdet av det pensionsåtagande som myndigheten skall svara för.
Nämnden för statens avtalsförsäkringar fastställer grunderna för garantiavgiften och beslutar om avgiften för varje berörd myndighet. Beslutet skall
meddelas myndigheten senast den 31 januari året efter det år avgiften avser.
Avgiften skall betalas till Statens pensionsverk före utgången av februari året
efter det år den avser.
11 §6 I de fall som avses i 9 § skall myndigheten även betala en särskild
avgift till Statens pensionsverk för administration av förmånerna. Avgiften
bestäms av regeringen.
12 § Bestämmelserna i denna förordning med undantag för 3 § fjärde
stycket tillämpas också på de icke-statliga arbetsgivare som har anställda
som är anslutna till statens avtalsförsäkringar enligt 2 §.
Denna förordning träder i kraft den 1 januari 2000.
På regeringens vägnar
BRITTA LEJON
Margareta Hammarberg
(Justitiedepartementet)
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