
 

 

Yttrande över promemorian ”En effektivare flytt-
rätt för försäkringssparande” 
 

LO har beretts möjlighet att yttra sig över rubricerade promemoria och läm-

nar följande synpunkter. 

 

Inledning 
LO har tidigare yttrat sig över de båda utredningarna, Livförsäkrings-

utredningen och Tjänstepensionsbeskattningsutredningen, från vilka delar 

av förslagen i promemorian återfinns. LO tillstyrker de föreslagna ändring-

arna i sin helhet men saknar några av förslagen från Tjänstepensions-

beskattningsutredningen. 

 

Synpunkter på förslagen 
7.2 Tillämpningsområde samt ikraftträdande- och övergångsregler 
 

LO konstaterar att ändringarna avseende nya avgiftsregler föreslås gälla 

endast för sådana avtal som omfattas av den civilrättsliga återköps- eller 

flytträtten enligt försäkringsavtalslagen. Detta innebär att förslaget begrän-

sas till individuell livförsäkring och således inte kommer att gälla för exem-

pelvis kollektivavtalad livförsäkring.  

 

LO anser att förslaget i denna del är mycket bra då problemet med höga 

flyttavgifter som ett hinder för att kunna utnyttja flytträtten främst återfinns 

inom individuell livförsäkring. Kollektivavtalsparterna har redan reglerat 

frågan om flyttavgifter i de kollektivavtalade försäkringarna på ett förmån-

ligt sätt för de försäkrade, exempelvis genom att ange ett maxtak för sådana 

avgifter. 

 

7.4 Den skatterättsliga flyttregeln utökas och förtydligas 
LO välkomnar de föreslagna förändringarna i inkomstskattelagen som kom-

mer göra det möjligt för de försäkrade att flytta ihop flera avgiftsdragande 

försäkringar till en försäkring med en avgift. Detta kommer i förlängningen 

att ge de försäkrade högre pensioner.  
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Förändringen, som kommer att bli gällande även för de kollektivavtalade 

livförsäkringarna, innebär att kollektivavtalsparterna kan återuppta 

diskussionerna om att göra det möjligt att flytta pensionskapital mellan olika 

kollektivavtalsplaner, exempelvis Avtalspension SAF-LO och ITP, något 

som inte är möjligt idag. 

 

LO ställer sig också bakom att det nuvarande kravet på att hela värdet ska 

flyttas bibehålls, eftersom en ändring som möjliggör så kallad delflytt kan 

öka risken för skatteundandragande. LO konstaterar också, liksom prome-

morian, att det inte ska anses vara flytt enligt flyttregeln när försäkringen 

delas upp inom ramen för ett och samma försäkringsavtal, en möjlighet som 

finns i flera kollaktivavtalade pensionsplaner och som gör så kallade del-

pension möjlig. 

 

Övriga synpunkter 
Tjänstepensionsbeskattningsutredningen lämnade i sitt betänkande förslag 

om ändringar i inkomstskattelagen som skulle göra det möjligt att göra ett 

uppehåll i pensionsutbetalningarna under de första fem åren eller att för-

länga utbetalningstiden från fem år till en längre period även efter att pen-

sionen har börjat betalas ut.  

 

LO var mycket positiv till det förslaget då vår erfarenhet är att en sådan 

möjlighet efterfrågas av de försäkrade. I den allmänna pensionen finns nu-

mera möjlighet till stor flexibilitet i uttaget av pension och det är därför 

önskvärt att samma flexibilitet kan uppnås vad gäller uttaget av tjäns-

tepension.  

 

Det är LOs uppfattning att en sådan förändring i inkomstskattelagen bör 

genomföras samtidigt som de nu föreslagna förändringarna. 
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