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REGERINGSRÄTTENS
DOM
Mål nr
1660-08

meddelad i Stockholm den 20 oktober 2010
KLAGANDE
AA
Ombud: Jur.kand. Per Herrey
Svenska Musikerförbundet
Box 49144
100 29 Stockholm
MOTPART
Försäkringskassan
103 51 Stockholm
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kammarrätten i Jönköpings dom den 28 november 2007 i mål nr 216-07, se bilaga
SAKEN
Sjukpenninggrundande inkomst
___________________
REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Regeringsrätten avslår överklagandet.

YRKANDEN M.M.

AA yrkar att Regeringsrätten upphäver kammarrättens dom och fastställer
länsrättens dom. Han anför bl.a. att hans uppdragsgivare har betalat sociala
avgifter på hans bruttolön. Eftersom de sociala avgifterna ska finansiera
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sjukförsäkringen ska hans sjukpenninggrundande inkomst, SGI, baseras på
bruttolönen.

Försäkringskassan bestrider bifall till överklagandet och anför bl.a. följande.
Eftersom Skatteverket fastställt att AAs inkomster var inkomst av tjänst
grundades beräkningen av SGI på de inkomster han redovisade vid taxeringen
med avdrag för kostnader för inkomsternas förvärvande. Detta
är i enlighet med vedertagen praxis vilken framgår av bl.a.
Försäkringsöverdomstolens dom den 22 juni 1995 i mål nr 665/92.

SKÄLEN FÖR REGERINGSRÄTTENS AVGÖRANDE

Enligt 3 kap. 2 § första stycket lagen (1962:381) om allmän försäkring är
sjukpenninggrundande inkomst den årliga inkomst i pengar som en försäkrad kan
antas komma att tills vidare få för eget arbete här i landet, antingen såsom
arbetstagare i allmän eller enskild tjänst (inkomst av anställning) eller på annan
grund (inkomst av annat förvärvsarbete). I paragrafens tredje stycke sägs att
beräkningen av den sjukpenninggrundande inkomsten ska, där förhållandena inte
är kända för Försäkringskassan, grundas på de upplysningar som
Försäkringskassan kan inhämta av den försäkrade eller dennes arbetsgivare eller
som kan framgå av den uppskattning, som vid taxering gjorts av den försäkrades
inkomst.

Av handlingarna i målet framgår bl.a. följande. AA arbetar som frilansande
musiker med många korta uppdrag. Enligt uppgifter som Försäkringskassan
hämtat in från Skatteverket har han under åren 2000–2002 haft inkomster från
sådana uppdrag med 173 600 kr, 118 200 kr respektive 134 600 kr. AA har vid
taxeringarna avseende de aktuella åren medgetts avdrag för utgifter för
musikinstrument, ökade levnadskostnader, resor m.m. med
74 080 kr, 91 100 kr respektive 85 160 kr. Den sjukpenninggrundande inkomsten
har beräknats med utgångspunkt i hans vid inkomsttaxeringen redovisade
genomsnittliga nettoinkomst för de tre närmast föregående åren.
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Frågan i målet är om AAs sjukpenninggrundande inkomst ska beräknas på bruttoeller nettoinkomsten.

Regeringsrätten gör följande bedömning.

Sjukpenning är ersättning för förlorad arbetsinkomst som utgår vid
arbetsoförmåga på grund av sjukdom. Den sjukpenninggrundande inkomsten
är – såvitt nu är aktuellt – den årliga inkomst i pengar som en försäkrad kan
antas komma att tills vidare få för eget arbete. I regelverket kring sjukförsäkringen
saknas bestämmelser om kostnadsavdrag. Som huvudregel har emellertid den
principen tillämpats att det är inkomsterna efter avdrag för kostnader för
inkomsternas förvärvande som läggs till grund för inkomstberäkningen (jfr
Försäkringsöverdomstolens dom den 22 juni 1995 i mål nr 665/92). Det
förhållandet att AAs uppdragsgivare har betalat sociala avgifter på hans
bruttoinkomster ger enligt Regeringsrättens mening inte anledning att frångå
huvudregeln. Överklagandet ska därför avslås.
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