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För kännedom till LOs styrelse 
 
 
 
Yttrande över promemorian Kompletterande 
förslag till nya regler för pensionsförsäkring 
Bakgrund 

 
Promemorian är en uppföljning till förslaget i ”Promemoria om nya 
skatteregler för pensionsförsäkring” som remitterades i februari.  
 
�����������	��

��	��
������������	������	���	�������
�� � 	�
�������	��� �� ����
���� � ���	��� ���� ��� �

�����
��� � 	� � ������

� ���
���������� � 		�����������
� ���
������������ ����	�� 
� �
� �	���	�

���	����	����� ���
��� 	� ��
������ ��

��

�
� 	� 

��� ����	����� 	��� � 	�� 
� �
�������� ��	� ��
�
� ��� � 	� 
��

������ � 	��

�� ��� �

��������� ��� � ��� � � 
���� ���� �	��	�
�
�

����

��������� 	��
�����

�� � 	��� 	����� �������� ��	��
�� ��	�
����� �
�����
� �� � ���� �
������ �	���� � ������
�� ��
��

���
������ ��
�
�� ��	����� 	��
���
���	�� � 	�����
�� ���� � �	�

��� � �������� �� �	�
��

�
�����

���
�
�����	������� ���
�� ��	����� 	��
�� 
������
�����

�
�� � �

��� � 	��� 	����	�
�� � ��������� �� ����� � ! ��� 	� ��
� �

�
Vidare har möjligheten att överföra kapitalet från en 
pensionsförsäkring till en annan tagits bort för försäkringar 
tecknade före den 2 februari 2007. Detta skulle enligt tidigare 
förslag gälla till dess det ”på ett godtagbart sätt” är säkerställt att 
staten kan beskatta utfallande pensioner och pensionskapital i 
framtiden.�
 
Promemorians förslag i korthet�
I promemorian lämnas kompletterande förslag som i huvudsak syftar till att 
möjliggöra att ta bort ”flyttstoppet” för pensionssparandet. 
 
 



   

 
På området inkomstskatt föreslås att: 

• Försäkringsgivaren ska skriftligen gentemot skatteverket åta sig 
att lämna kontrolluppgifter. 

• Kontrolluppgiftsskyldighet införs vid överföring eller överlåtelse 
av pensionskapital. 

 
På området avkastningsskatt föreslås att: 

• Utländska försäkringsgivare ges möjlighet att betala 
avkastningsskatten (för försäkringstagarens räkning) genom att 
ta medel ur försäkringen. 

 
Under förutsättning att kontrollåtgärderna bedöms ge tillräckligt skydd för 
skattekrediten, föreslås att möjligheten att flytta sin pensionsförsäkring utan 
skattekonsekvenser återinförs, från och med den 1 april 2008. 
 
LOs yttrande 
LO framförde i sitt yttrande över den promemoria som föregick denna, att 
ett stopp för flytt av allt gammalt sparande får oacceptabla konsekvenser för 
Avtalspension SAF-LO. LO välkomnar därför att flyttstoppet föreslås 
avskaffas under nästa år. 
 
Dock har LO ingen möjlighet att bedöma huruvida de förslag till utökade 
kontrollåtgärder som presenteras är tillräckliga för att på sikt säkerställa 
skatteintäkterna. Därför förordar vi fortfarande att regeringen istället utreder 
möjligheten att införa rättvänd beskattning, dvs. att avdraget för 
pensionssparande slopas helt. 
 
LO vill i det sammanhanget återigen trycka på vikten av att frågan 
om vad som är rättvisa, konkurrensneutrala och långsiktigt hållbara 
regler för beskattningen av pensionssparande utreds grundligt. De 
svenska pensionsspararna ska ges möjlighet att välja bra och 
konkurrenskraftiga alternativ, som på sikt ger en hög avkastning 
och goda utfallande pensioner.�
 
 
 
  
 
 
 
 
  


