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Remissvar (Fi2015/481) 

Slopad avdragsrätt för privat pensionssparande 

 

Saco har beretts tillfälle att lämna synpunkter på promemorian - Slopad 

avdragsrätt för privat pensionssparande - från januari 2015. I 

promemorian förslås det andra steget i att helt avskaffa avdragsrätten 

för premier till privata pensionsförsäkringar och inbetalningar till 

pensionssparkonton från och med januari 2016. Den 1 januari 2015 

sänktes rätten till avdrag från 12 000 kr till 1 800 kr per år. 

 

I promemorian föreslås även att beloppsgränsen för återköp av 

pensionsförsäkringar och förtida avslut av pensionssparkonton utan 

skatteverkets medgivande höjs till ett prisbasbelopp från tidigare 30 % 

samt att Skatteverket får medge delvis återköp respektive delvis förtida 

uttag. Vidare föreslås att en person som har slutit tjänstepensionsavtal 

med ett utländskt tjänstepensionsinstitut ska ha möjlighet att sätta ned 

avkastningsskatten med ett belopp som motsvarar den utländska skatt 

som är hänförlig till avtalet.  

 

Saco:s ställningstagande 

 

Saco inser att det andra steget i att slopa avdragsrätten för privat 

pensionssparande är av underordnad betydelse men vill ta tillfället i akt 

att kommentera tidigare beslut och nu liggande förslag att helt ta bort 

rätten till avdrag. Saco har i flera sammanhang lyft fram behovet av en 

ny skattereform för att återskapa en mer enhetlig beskattning av bland 

annat kapitalinkomster (SE Saco (2014) Gör om gör rätt). Avdragsrätt 

för privat pensionssparande är dock inte i första hand att betrakta som 

en skattesubvention utan handlar snarare om uppskjuten skatt till den 

tidpunkt inkomsten realiseras1. I annat fall blir det frågan om 

dubbelbeskattning av privat pensionssparande. Däremot är den lägre 

avkastningsskatten på pensionssparande att betrakta som en ren 

skatterabatt. Det är utifrån det perspektivet svårt att se hur tidigare 

beslut eller nu liggande förslag på ett övertygande sätt motiverar ett 

bortagande av denna möjlighet till privat pensionssparande.  

                                                        
1 Emellertid blir skatten lägre om individen har en högre marginalskatt vid 
avsättningstillfället än vid tidpunkten för utbetalning av pension. 
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Saco menar att det i framtiden kommer att finnas ett ökat behov av 

kompletterande pensionssparande då mycket tyder på att framtida 

pensioner från det allmänna systemet kommer att minska i värde 

samtidigt som spridningen i pensionsutfall kommer att bli större. Det 

betyder att andra inkomstkällor som tjänstepension och privat 

pensionssparande kommer få en allt större betydelse för individens 

försörjning efter arbetslivet. Samtidigt blir tjänstepensionerna i allt 

större utsträckning avgiftsbestämda, dvs hela livsinkomsten får 

betydelse för pensionens storlek, och påverkas därmed i allt större 

utsträckning av om individen har längre perioder av frivillig eller 

ofrivillig ledighet. Det kan röra sig om arbetslöshet, sjukdom, 

föräldraledighet, deltid under perioder med små barn etc. För dessa 

individer kan ett privat sparande vara ett viktigt komplement.  

 

Statistik från SCB visar att kvinnor är överrepresenterade bland de som 

pensionssparat privat, även om män igenomsnitt sparar högre belopp 

då de generellt har högre löneinkomster . Kvinnor är också 

överrepresenterade bland dem som riskerar få en lägre pension i 

framtiden, framför allt pga av lägre löner men också för att kvinnor i 

större utsträckning än män är frånvarande från arbetet i längre perioder 

(sjukdom, föräldraledighet mm) och således har större behov av att 

komplettera sin allmänna pension och tjänstepension. Argumentet att 

avdragsrätten och möjligheten att skjuta fram beskattningen till 

uttagstillfället i större utsträckning gynnar höginkomsttagare faller 

därför något platt då det inte ersätts med någon annan möjlighet till ett 

privat sparande i en pensionsförsäkring för grupper som inte är 

höginkomsttagare. För personer med högre inkomster (över 

intjänandetaket i för allmän pension på 7,5 inkomstbasbelopp) kvarstår 

alltid möjligheten till löneavstående (löneväxling) för att komma i 

åtnjutande av uppskjuten skatt, en möjlighet som inte finns för personer 

med lägre inkomster.   

 

Enligt Saco:s mening ger varken tidigare eller nuvarande förslag någon 

fullgod konsekvensanalys av effekterna på redan befintliga privata 

pensionsförsäkringar och tidigare intjänat pensionskapital i 

traditionella livförsäkringar när tillströmningen av nytt kapital och nya 

premier stryps.   

 

Det framgår i promemorian att det finns positiva effekter på 

statsfinanserna av att slopa avdragsrätten men att besparingarna 

långsiktigt är betydligt mindre än de mer kortsiktiga och omedelbara 

effekterna då det i första hand handlar om uppskjuten beskattning och 

inte skatterabatt.  Saco menar dock att det saknas en tillfredställande 

konsekvensanalys av eventuella effekter i de fall tidigare privat 
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pensionssparande inte ersätts med annat sparande i pensionssyfte. Det 

antas bara ske.    

Vad gäller övriga förslag i promemorian har Saco inget att erinra. 

 

Sveriges akademikers centralorganisation 
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