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PENSIONSGRUNDANDE
INKOMST

L

Utkom från trycket
den 23 december 1985

Kungörelse
med föreskrifter om uppskattning i vissa fall av värdet av naturaförmån
i form av kost eller bostad vid bestämmande av pensionsgrundande
inkomst för år 1985;
(FOTNOT: Senaste kungörelse i ämnet 1984:7).

utfärdad den 29 oktober 1985.

Med stöd av 4 § andra stycket lagen (1959:551) om beräkning av pensions-
grundande inkomst enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring och förord-
ningen (1984:900) med bemyndigande för riksförsäkringsverket att meddela
föreskrifter om värdering av naturaförmån i vissa fall föreskriver riksförsäk-
ringsverket att följande skall gälla vid uppskattning av värdet av naturaförmån i
form av kost eller bostad.

1 § Värdet av naturaförmån i form av kost eller bostad i fall som avses i 3 §
första stycket lagen (1959:551) om beräkning av pensionsgrundande inkomst
enligt lagen (1962:381) om allmän försäkring skall uppskattas till följande belopp:

kost, mer än ett mål om dagen:      1 070 kr per månad
ett mål mat om dagen:
               360 kr per månad
bostad i Sverige:
ett rum                            585 kr per månad
ett rum och kök                    885 kr per månad
två rum och kök                  1 270 kr per månad
tre rum och kök                  1 635 kr per månad
samt för varje rum därutöver       325 kr per månad

2 § Värdet av naturaförmåner i form av kost och logi eller motsvarande till
arbetstagare som avses i 1 § 1 mom lagen (1958:295) om sjömansskatt skall
uppskattas till följande belopp:

kost och logi:                      1 070 kr per månad

3 § Vid beräkning av pensionsgrundande inkomst enligt 1 och 2 §§ skall i de fall
naturaförmånerna ej omfattar hel månad, gälla följande:

Naturaförmånerna anses ha utgått under en hel månad även om de uppburits
under endast en del av månaden. Har naturaförmåner utgått under flera perio-
der under året skall helt månadsbelopp beräknas för varje påbörjad
30-dagarsperiod av det sammanlagda antalet dagar under vilka inkomst uppbu-
rits. En hel kalendermånad räknas härvid som en 30-dagarsperiod.
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Denna kungörelse tillämpas vid beräkning av pensionsgrundande inkomst för år
1985.
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