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Remissvar (Fi2018/03052/S1) 
Skatteregler för tjänstepensionsföretag (promemoria) 
 
Saco har beretts tillfälle att lämna synpunkter på finansdepartementets 
promemoria Skatteregler för tjänstepensionsföretag (Fi2018/03052/S1).  
 

Bakgrund och förslaget i korthet  
Finansdepartementet remitterade i juli 2018 promemorian En ny reglering 
för tjänstepensionsföretag (Fi2018/02661/FPM) om hur EU direktivet 
2016/2341 om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut 
(andra tjänstepensionsdirektivet) ska genomföras i svensk rätt. 
Promemorians förslag innebär att den möjlighet att införa en särskild 
sektorreglering för tjänstepensionsverksamhet, som EU-rätten möjliggör, 
inte utnyttjas i Sverige utan verksamhet som tjänstepensionsinstitut 
bedriver ska betraktas som försäkringsrörelse. Enligt förslaget ska endast 
de bestämmelser som följer av genomförandet av andra 
tjänstepensionsdirektivet anges i den nya lagen om 
tjänstepensionsföretag. I övrigt ska bestämmelserna i 
försäkringsrörelselagen och annan lagstiftning som rör försäkringsavtal 
gälla för tjänstepensionsföretag.  
 
I Finansdepartementets promemoria Skatteregler för 
tjänstepensionsföretag lämnas förslag om skatteregler för 
tjänstepensionsföretag. Som en konsekvens av regeringens tidigare 
ställningstagande att den verksamhet som tjänstepensionsföretag bedriver 
är att likställa med den verksamhet som livförsäkringsföretag bedriver och 
är att betrakta som försäkringsrörelse, ska tjänstepensionsföretag samt 
svenska europabolag och europakooperativ som bedriver motsvarande 
verksamhet tillämpa de särskilda bestämmelserna för 
livförsäkringsföretag i inkomstskattelagen (1999:1229). 
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Saco:s synpunkter  
Saco anser att en funktionell och självständig sektorreglering för 
tjänstepensionsinstitut bör införas i svenska rätt för att skapa en 
fungerande och långsiktig marknad för tryggande och förvaltning av 
kollektivavtalade tjänstepensioner. I Saco:s remissvar på 
finansdepartementets promemoria En ny reglering för 
tjänstepensionsföretag (Fi2018/02661/FPM) återfinns en mer utförligt 
redogörelse för Saco:s ställningstagande.  
 
Följaktligen avstyrker Saco förslagen promemoria Skatteregler för 
tjänstepensionsföretag (Fi2018/03052/S1) eftersom de utgår från 
regeringens förslag att tjänstepensionsverksamhet som bedrivs av 
tjänstepensionsinstitut ska betraktas som försäkringsrörelse och likställa 
med den verksamhet som livförsäkringsföretag bedriver.  
 
 
Sveriges akademikers centralorganisation 
 
 
Lena Granqvist 
Samhällspolitisk chef  Anna Odhner 
   Utredare 
 
 


	Bakgrund och förslaget i korthet
	Saco:s synpunkter

