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Skattefrågor med anledning av
tjänstepensionsdirektivet (prop. 2005/06:
22)

Sammanfattning
I betänkandet tillstyrker utskottet regeringens förslag om ändrade skattereg-
ler med anledning av tjänstepensionsdirektivet. De skattemässiga förutsätt-
ningarna för utländska tjänstepensionsinstitut att bedriva verksamhet i
Sverige likställs med dem som gäller för livförsäkringsföretag och svenska
tjänstepensionsinstitut. Skattskyldigheten för utländska tjänstepensionsinsti-
tut som bedriver tjänstepensionsverksamhet från fast driftställe i Sverige
bestäms utifrån vad för slags avtal om tjänstepension som instituten tillhan-
dahåller. Utländska tjänstepensionsinstitut kan bli skattskyldiga enligt såväl
inkomstskattelagen (1999:1229) som lagen (1990:660) om avkastningsskatt
på pensionsmedel.

När det gäller arbetsgivarens pensionskostnader får utgifter för tryg-
gande av pensionsutfästelser genom överföringar eller betalningar till ett
utländskt tjänstepensionsinstitut dras av under vissa förutsättningar. Arbets-
givaren skall på sådana överföringar och betalningar betala särskild
löneskatt enligt lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostna-
der. Förutsättningarna för att överföringen eller betalningen skall behand-
las som pensionskostnader är att tjänstepensionsavtalen kan likställas med
de tryggandeformer som skattemässigt godtas för närvarande.

Utländska tjänstepensionsinstitut med fast driftställe i Sverige skall
betala avkastningsskatt för tillgångar och skulder hänförliga till sådana
tjänstepensionsavtal som är jämförbara med livförsäkringar. Även institut
vars ändamål och verksamhet är sådana att institutet kan likställas med en
pensionsstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande av pensionsutfäs-
telse m.m. skall betala avkastningsskatt. En arbetsgivare som gör betal-
ningar till ett utländskt tjänstepensionsinstitut i en annan medlemsstat
enligt ett avtal om tjänstepension som är jämförbart med livförsäkringsav-
tal skall betala avkastningsskatt för värdet på tillgångar hänförliga till avtalet.

Ändringarna träder i kraft den 1 januari 2006 och förväntas inte ge
någon offentlig finansiell försvagning eller förstärkning.
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Utskottets förslag till riksdagsbeslut

Skattefrågor med anledning av tjänstepensionsdirektivet
Riksdagen antar
dels regeringens i bilaga 2 återgivna förslag till
1. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229), med den ändringen
att 10 kap. 5 § får den lydelse som framgår av bilaga 3 och den ändring-
en att 58 kap. 18 § utgår ur förslaget,
2. lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsme-
del, med den ändringen att 3 § får den lydelse som framgår av bilaga 3,
3. lag om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensions-
kostnader,
4. lag om ändring i taxeringslagen (1990:324),
5. lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontroll-
uppgifter,
dels utskottets i bilaga 3 återgivna förslag till lag om ändring i lagen
(2005:121) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229).
Därmed bifaller riksdagen delvis proposition 2005/06:22 i denna del.

Stockholm den 1 december 2005

På skatteutskottets vägnar

Susanne Eberstein

Följande ledamöter har deltagit i beslutet: Susanne Eberstein (s), Anna
Grönlund Krantz (fp), Gunnar Andrén (fp), Ulla Wester (s), Lennart
Hedquist (m), Per Erik Granström (s), Per-Olof Svensson (s), Per
Landgren (kd), Lennart Axelsson (s), Ulf Sjösten (m), Jörgen Johansson
(c), Catharina Bråkenhielm (s), Stefan Hagfeldt (m), Britta Rådström (s),
Fredrik Olovsson (s), Per Rosengren (v) och Peter Rådberg (mp).
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Redogörelse för ärendet

Ärendet och dess beredning
Regeringens förslag till riksdagsbeslut återges i bilaga 1 och regeringens
lagförslag i bilaga 2. Utskottets lagförslag finns i bilaga 3.

Regeringens förslag om ändring i 10 kap. 3 § inkomstskattelagen
(1999:1229) behöver samordnas med ett förslag om ändring i samma para-
graf som läggs fram i proposition 2005/06:39 och utgår därför ur detta
ärende. I bilaga 2 återges därför regeringens lagförslag utan denna ändring.

Propositionens huvudsakliga innehåll
I propositionen föreslås ändringar i skattelagstiftningen med anledning av
genomförandet av tjänstepensionsdirektivet (Europaparlamentets och rådets
direktiv 2003/41/EG av den 3 juni 2003 om verksamhet i och tillsyn över
tjänstepensionsinstitut). Förslagen kompletterar de förslag som regeringen
lämnat i propositionen Nya regler för tjänstepensionsinstitut (prop. 2004/05:
165).

Det övergripande syftet med förslagen är att likställa de skattemässiga
förutsättningarna för utländska tjänstepensionsinstitut att bedriva verksam-
het i Sverige med dem som gäller för livförsäkringsföretag och svenska
tjänstepensionsinstitut. Skattskyldigheten för utländska tjänstepensionsinsti-
tut som bedriver tjänstepensionsverksamhet från fast driftställe i Sverige
skall i enlighet med detta bestämmas utifrån vad för slags avtal om tjänste-
pension som instituten tillhandahåller. Utländska tjänstepensionsinstitut kan
således, på samma sätt som utländska försäkringsföretag, bli skattskyldiga
enligt såväl inkomstskattelagen (1999:1229) som lagen (1990:660) om
avkastningsskatt på pensionsmedel.

När det gäller arbetsgivarens pensionskostnader föreslås att utgifter för
tryggande av pensionsutfästelser genom överföringar eller betalningar till
ett utländskt tjänstepensionsinstitut skall få dras av under vissa förutsätt-
ningar. Arbetsgivaren skall på sådana överföringar och betalningar betala
särskild löneskatt enligt lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensions-
kostnader. Förutsättningarna för att överföringen eller betalningen skall
behandlas som pensionskostnader är att tjänstepensionsavtalen kan likstäl-
las med de tryggandeformer som skattemässigt godtas för närvarande, dvs.
att överföringen kan likställas med en överföring till pensionsstiftelse eller
att betalningen kan likställas med betalning av premie för pensionsförsäk-
ring.

I fråga om avkastningsskatt på pensionsmedel föreslås att utländska tjäns-
tepensionsinstitut skall betala avkastningsskatt för tillgångar och skulder
hänförliga till sådana tjänstepensionsavtal som är jämförbara med livförsäk-
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ringar. Även institut vars ändamål och verksamhet är sådana att institutet
kan likställas med en pensionsstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryg-
gande av pensionsutfästelse m.m. skall betala avkastningsskatt.

Det föreslås också att om en arbetsgivare gör betalningar till ett
utländskt tjänstepensionsinstitut i en annan medlemsstat enligt ett avtal om
tjänstepension som är jämförbart med livförsäkringsavtal skall arbetsgiva-
ren betala avkastningsskatt för värdet på tillgångarna hänförliga till avtalet.

Ändringarna föreslås träda i kraft den 1 januari 2006.
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Utskottets överväganden

Skattefrågor med anledning av
tjänstepensionsdirektivet

Utskottets förslag i korthet
Utskottet tillstyrker regeringens förslag.

Utskottet har inte något att invända mot regeringens förslag utan tillstyrker
propositionen såvitt nu är i fråga.

Regeringens förslag till lag om ändring i 10 kap. 5 § inkomstskattela-
gen (1999:1229) och 3 § avkastningsskattelagen (1990:661) justeras på det
sätt som framgår av bilaga 3. Ändringen i 58 kap. 18 § inkomstskattelagen
i dess lydelse enligt SFS 2005:121 utgår ur regeringens lagförslag och
antas i stället som en lag om ändring i SFS 2005:121 eftersom denna lag
ännu ej trätt i kraft.
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BILAGA 1

Förteckning över behandlade förslag

Propositionen

Proposition 2005/06:22 Skattefrågor med anledning av
tjänstepensionsdirektivet:
Riksdagen antar regeringens förslag till

1. lag om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229), utom såvitt avser
10 kap. 3 §, 

2. lag om ändring i lagen (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsme-
del,

3. lag om ändring i lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensions-
kostnader,

4. lag om ändring i taxeringslagen (1990:324),
5. lag om ändring i lagen (2001:1227) om självdeklarationer och kontroll-

uppgifter.
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BILAGA 2

Regeringens lagförslag

Förslag till lag om ändring i inkomstskattelagen
(1999:1229)

Härigenom föreskrivs i fråga om inkomstskattelagen (1999:1229)
dels att 6 kap. 8 §, 10 kap. 5 §, 16 kap. 17 §, 28 kap. 2 och 3 §§, 39

kap. 1 § samt 58 kap. 1, 18 och 19 §§ skall ha följande lydelse,
dels att rubriken till 58 kap. skall lyda ”Pensionsförsäkringar, tjänstepen-

sionsavtal, kapitalförsäkringar och pensionssparkonto”,
dels att rubriken närmast före 58 kap. 19 § skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas elva nya paragrafer, 28 kap. 12 a och

12 b §§, 39 kap. 13 a–13 f §§ och 58 kap. 1 a, 1 b och 19 a §§, samt
närmast före 39 kap. 13 a § och 58 kap. 1 a § nya rubriker av följande
lydelse.

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 kap.
8 §1

Med utländsk juridisk person avses en utländsk association om, enligt
lagstiftningen i den stat där associationen hör hemma,

1. den kan förvärva rättigheter och åta sig skyldigheter,
2. den kan föra talan inför domstolar och andra myndigheter, och
3. enskilda delägare inte fritt kan förfoga över associationens
förmögenhetsmassa.
Bestämmelserna om utländska ju-

ridiska personer tillämpas också på
utländska associationer som bedri-
ver verksamhet avseende skadeför-
säkring genom en sådan generalre-
presentation som avses i 1 kap. 12
§ lagen (1998:293) om utländska
försäkringsgivares verksamhet i Sve-
rige.

Även om villkoren enligt första
stycket inte är uppfyllda skall be-
stämmelserna om utländska juridis-
ka personer tillämpas också på
utländska associationer som bedri-
ver verksamhet avseende skadeför-
säkring genom en sådan generalre-
presentation som avses i 1 kap. 12
§ lagen (1998:293) om utländska
försäkringsgivares och tjänstepen-
sionsinstituts verksamhet i Sverige
och på utländska associationer som
bedriver tjänstepensionsverksamhet
i Sverige enligt den lagen.

10 kap.
5 §2

Med pension avses ersättningar som betalas ut
1  Senaste lydelse 2003:1086.
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1. som inkomstgrundad ålderspension och premiepension till efterle-
vande enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension,

2. som garantipension enligt lagen (1998:702) om garantipension,
3. som efterlevandepension enligt lagen (2000:461) om efterlevandepen-

sion och efterlevandestöd till barn,
4. på grund av tidigare tjänst på annat sätt än genom försäkring, eller
5. på grund av pensionsförsäkring eller återköp av sådan försäkring.

6. till förmånstagare enligt ett så-
dant avtal om tjänstepension som
avses i 28 kap. 2 § andra stycket.

Med pension avses också ersättningar som betalas ut från pensionsspar-
konto

1. till pensionsspararen,
2. till förmånstagare på grund av förmånstagarförordnande,
3. till den som fått rätten till pension genom bodelning,
4. till make eller bröstarvinge på grund av att ett förmånstagarförord-

nande jämkats, eller
5. vid återbetalning enligt 13 kap. 4 § äktenskapsbalken.
I 58 kap. finns ytterligare bestämmelser om pensionsförsäkringar och

pensionssparkonton.

16 kap.
17 §3

Särskilda skatter och avgifter som avser näringsverksamheten skall dras
av. Om skatten eller avgiften sätts ned, skall motsvarande del av avdraget
återföras det beskattningsår då debiteringen ändras. I 9 kap. 4 § finns en
bestämmelse om att skatt enligt lagen (2004:629) om trängselskatt inte får
dras av.

Avkastningsskatt som beräknas
på avsättning i balansräkning med
tillämpning av 3 § fjärde stycket la-
gen (1990:661) om avkastningsskatt
på pensionsmedel skall dras av.
Om skatten sätts ned, skall motsva-
rande del av avdraget återföras det
beskattningsår då debiteringen änd-
ras. Om skatten sätts ned genom
avräkning av utländsk skatt, hindrar
detta inte att hela skattebeloppet
dras av.

Avkastningsskatt som beräknas
på avsättning i balansräkning med
tillämpning av 3 § femte stycket la-
gen (1990:661) om avkastningsskatt
på pensionsmedel skall dras av.
Om skatten sätts ned, skall motsva-
rande del av avdraget återföras det
beskattningsår då debiteringen änd-
ras. Om skatten sätts ned genom
avräkning av utländsk skatt, hindrar
detta inte att hela skattebeloppet
dras av.

I 29–31 §§ finns bestämmelser om egenavgifter.

28 kap.
2 §

Vid bedömningen av avdrag enligt detta kapitel får en pensionsutfäs-
telse beaktas bara om en försäkring för utfästelsen skulle ha varit en
pensionsförsäkring.

2  Senaste lydelse 2002:213.
3  Senaste lydelse 2004:634.
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Med betalning av en premie för
pensionsförsäkring likställs i detta
kapitel betalning enligt ett avtal
med ett utländskt tjänstepensionsin-
stitut om tjänstepension. Detta gäl-
ler bara om avtalet är jämförbart
med pensionsförsäkring och uppfyl-
ler de villkor som anges i 58 kap.
1 a §.

3 §
Arbetsgivares tryggande av utfästelse om pension till en arbetstagare

skall dras av som kostnad i den utsträckning som anges i 5–18 §§, om
utfästelsen tryggas genom

– överföring till pensionsstiftelse enligt lagen (1967:531) om tryggande
av pensionsutfästelse m.m.,

– avsättning i balansräkning i för-
ening med kreditförsäkring eller i
förening med kommunal eller stat-
lig borgen eller liknande garanti,
eller

– avsättning i balansräkning i för-
ening med kreditförsäkring eller i
förening med kommunal eller stat-
lig borgen eller liknande garanti,

– betalning av premie för pen-
sionsförsäkring.

– betalning av premie för pen-
sionsförsäkring, eller

– överföring till ett utländskt
tjänstepensionsinstitut som enligt
39 kap. 13 c § likställs med en pen-
sionsstiftelse enligt lagen
(1967:531) om tryggande av pen-
sionsutfästelse m.m., om överföring-
en sker till ett fast driftställe i
Sverige enligt ett avtal som ingåtts
i den verksamhet som bedrivs från
det fasta driftstället.

 
12 a §

Bestämmelserna i 13, 17, 21, 23
och 24 §§ skall också tillämpas i
fråga om överföringar till sådana
tjänstepensionsinstitut som avses i
3 §.

 
12 b §

Om ett avtal om tjänstepension
som meddelats av ett sådant ut-
ländskt tjänstepensionsinstitut som
enligt 39 kap. 13 c § likställs med
en pensionsstiftelse ändras så att
det utländska institutet inte längre
kan likställas med en sådan stiftel-
se, skall behållningen hänförlig till
avtalet tas upp till beskattning hos
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arbetsgivaren. Detta gäller dock in-
te om institutet tryggar upplupen
del av pensionsutfästelsen genom
köp av pensionsförsäkring enligt
reglerna i 25 § lagen (1967:531)
om tryggande av pensionsutfästelse
m.m.

39 kap.
1 §4

I detta kapitel finns bestämmelser om
– försäkringsföretag i 2–13 §§,

– utländska tjänstepensionsinsti-
tut i 13 a–13 f §§,

– investmentföretag och investeringsfonder i 14–20 §§,
– kooperativa föreningar i 21–24 §§,
– privatbostadsföretag i 25–27 §§,
– sambruksföreningar i 28 §,
– samfälligheter i 29 §, och
– sparbanker och Sparbankernas säkerhetskassa i 30 och 31 §§.
 

Utländska tjänstepensionsinstitut
 

13 a §
Med utländskt tjänstepensionsin-

stitut avses ett institut som bedriver
tjänstepensionsverksamhet i Sverige
med stöd av lagen (1998:293) om
utländska försäkringsgivares och
tjänstepensionsinstituts verksamhet i
Sverige.

Utländska tjänstepensionsinstitut
som bedriver verksamhet i Sverige
bedöms bara med hänsyn till den
verksamhet som institutet bedriver
från fast driftställe här.

 
13 b §

Utländska tjänstepensionsinstitut
skall inte ta upp inkomster som hän-
för sig till tillgångar och skulder
som förvaltas för arbetsgivares räk-
ning enligt avtal om tjänstepension
som är jämförbart med personför-
säkringsavtal. Influtna premier för
sådana avtal skall inte heller tas
upp. Utgifter som hänför sig till så-
dana inkomster och premier får in-
te dras av.

4  Senaste lydelse 2004:66.
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13 c §

Utländska tjänstepensionsinstitut
som ingår avtal om tjänstepension
med villkor som innebär att institu-
tet kan likställas med en pensions-
stiftelse enligt lagen (1967:531) om
tryggande av pensionsutfästelse
m.m. skall inte ta upp inkomster
och inte dra av utgifter som hänför
sig till sådana avtal.

 
13 d §

Bestämmelserna i 13 b § gäller
inte till den del inkomsterna, premi-
erna och utgifterna hänför sig till
pensionsförmåner som är jämförba-
ra med sådana förmåner som tas
upp som

1. grupplivförsäkringar, eller
2. sådana sjuk- och olycksfallsför-

säkringar som avses i
– 2 kap. 3 a § första stycket 1

och 2, och
– 2 kap. 3 b § första stycket 1 b

och 4 försäkringsrörelselagen
(1982:713).

För dessa inkomster, premier
och utgifter gäller i stället 6–9 §§.

 
13 e §

I lagen (1990:661) om avkast-
ningsskatt på pensionsmedel finns
bestämmelser om avkastningsskatt
för utländska tjänstepensionsinstitut.

 
13 f §

Om ett utländskt tjänstepensions-
institut skall dela upp en intäkts-
post eller en kostnadspost mellan
olika delar av sin verksamhet, skall
fördelningen göras på skäligt sätt.

58 kap.
1 §

I detta kapitel finns bestämmelser om
– tjänstepensionsavtal i 1 a, 1 b

och 19 a §§,
– pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar i 2–20 och 34 §§, och
– pensionssparkonton i 21–34 §§.

2005/06:SkU12 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG
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Tjänstepensionsavtal

 
1 a §

Sådana avtal om tjänstepension
som avses i 28 kap. 2 § andra styck-
et skall

1. ingås med ett utländskt tjänste-
pensionsinstitut i en verksamhet
som bedrivs från ett fast driftställe
i Sverige, och

2. uppfylla de villkor som anges
i fråga om pensionsförsäkring i

– 5 och 6 §§ om gränsdragning,
– 7 § om tjänstepensionsförsäk-

ring,
– 8 § och 9 § första och andra

styckena om den försäkrade,
– 10–14 §§ om ålders-, sjuk- och

efterlevandepension,
– 15 § om fondförsäkring och,
– 16 § om försäkringsavtalets ut-

formning.
 

1 b §
Vid tillämpningen av 1 a § skall
– tjänstepensionsinstitutet anses

som försäkringsgivare,
– arbetsgivaren anses som försäk-

ringstagare, och
– den anställde anses som försäk-

rad och förmånstagare.
I fråga om efterlevandepension

enligt 13 och 14 §§ skall också den
anställdes efterlevande anses som
förmånstagare.

18 §5

En pensionsförsäkring får återköpas trots bestämmelserna i detta kapitel,
om det tekniska återköpsvärdet uppgår till högst 30 procent av prisbasbelop-
pet. Återköp får också ske om

1. det tekniska återköpsvärdet uppgår till högst ett prisbasbelopp,
2. försäkringen inte är förenad med ett oåterkalleligt förmånstagarförord-

nande, och
3. premier för försäkringen inte har betalats under de senaste tio åren.

5  Senaste lydelse 2005:121.
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Om det i andra fall finns synner-
liga skäl för återköp och sådant får
ske enligt försäkringsavtalet och för-
säkringstekniska riktlinjer, får åter-
köp medges av skattemyndigheten.

Om det i andra fall finns synner-
liga skäl för återköp och sådant får
ske enligt försäkringsavtalet och för-
säkringstekniska riktlinjer, får åter-
köp medges av Skatteverket.

Bestämmelserna i detta kapitel hindrar inte återbetalning enligt 13 kap.
4 § äktenskapsbalken eller 15 kap. 8 § försäkringsavtalslagen (2005:104)
av försäkringstagarens tillgodohavande. De hindrar inte heller en överfö-
ring av hela pensionsförsäkringens värde direkt till en annan pensionsför-
säkring än som avses i 5 § om försäkringstagaren tecknar den i samband
med överföringen hos samma eller annan försäkringsgivare med samma
person som försäkrad. Överföringen skall i så fall inte anses som pension
enligt 10 kap. 5 § första stycket 5 och inte heller som en betalning av
premier för pensionsförsäkring.

 
Avskattning av pensionsförsäk-
ring

Avskattning av pensionsförsäk-
ring och tjänstepensionsavtal

19 §
Det kapital som hänför sig till en pensionsförsäkring skall tas upp i

inkomstslaget tjänst (avskattning), om försäkringsgivaren
1. överlåter försäkringen till en försäkringsgivare som inte meddelar pen-

sionsförsäkring, eller
2. för över försäkringen till en sådan del av sin verksamhet som inte

avser pensionsförsäkring.
Avskattningen skall ske i fall som avses i första stycket 1 när ansvaret

för försäkringen övergår på den övertagande försäkringsgivaren och i fall
som avses i första stycket 2 när försäkringen förs över.

Bestämmelserna i första och and-
ra styckena tillämpas också på tjäns-
tepensionsavtal som uppfyller villko-
ren i 1 a §.

 
19 a §

Det kapital som förvaltas enligt
ett sådant avtal om tjänstepension
som avses i 28 kap. 2 § andra styck-
et skall tas upp i inkomstslaget
tjänst (avskattning), om avtalet änd-
ras så att det inte längre uppfyller
villkoren i 58 kap. 1 a § eller om
parterna på annat sätt förfogar
över avtalet i strid med dessa villkor.

                                     
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas första gången

vid 2007 års taxering.
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Förslag till lag om ändring i lagen (1990:661) om
avkastningsskatt på pensionsmedel

Härigenom föreskrivs att 2, 3 och 9 §§ lagen (1990:661) om avkastnings-
skatt på pensionsmedel skall ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §1

Skattskyldiga till avkastningsskatt är
1. svenska livförsäkringsföretag,
2. utländska livförsäkringsföretag

som bedriver försäkringsrörelse
från fast driftställe i Sverige,

2. utländska livförsäkringsföretag
som bedriver försäkringsrörelse
från fast driftställe i Sverige och ut-
ländska tjänstepensionsinstitut som
bedriver med försäkringsverksamhet
jämförbar tjänstepensionsverksam-
het från fast driftställe i Sverige,

3. understödsföreningar som bedriver till livförsäkring hänförlig verksam-
het,

4. pensionsstiftelser enligt lagen
(1967:531) om tryggande av pen-
sionsutfästelse m.m.,

4. pensionsstiftelser enligt lagen
(1967:531) om tryggande av pen-
sionsutfästelse m.m. och utländska
tjänstepensionsinstitut som från fast
driftställe i Sverige meddelar avtal
om tjänstepension med villkor som
innebär att institutet kan likställas
med en pensionsstiftelse enligt sam-
ma lag,

5. arbetsgivare som i sin balansräkning redovisar pensionsutfästelse
under rubriken Avsatt till pensioner enligt lagen om tryggande av pensions-
utfästelse m.m. eller i sådan delpost som avses i 8 a § samma lag,

6. obegränsat skattskyldiga som innehar pensionssparkonto,
7. obegränsat skattskyldiga som innehar
a) kapitalförsäkring som är meddelad i försäkringsrörelse som inte

bedrivs från fast driftställe i Sverige, eller
b) försäkring som anses som pen-

sionsförsäkring enligt 58 kap. 5 §
inkomstskattelagen (1999:1229).

b) försäkring som anses som pen-
sionsförsäkring enligt 58 kap. 5 §
inkomstskattelagen (1999:1229),

8. obegränsat skattskyldiga som
ingått ett avtal om tjänstepension
med ett utländskt tjänstepensionsin-
stitut i en verksamhet som inte be-
drivs från fast driftställe i Sverige,
under förutsättning att avtalet är
jämförbart med en kapitalförsäk-
ring.

1  Senaste lydelse 2003:1195.
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Om en sådan försäkring som avses i första stycket 7 a inte innehas av
någon som är obegränsat skattskyldig, skall den som har panträtt i försäk-
ringen anses inneha den.

Bestämmelserna i första stycket
7 omfattar inte försäkring som en-
bart avser olycks- eller sjukdoms-
fall eller dödsfall senast vid 70 års
ålder och som inte är återköpsbar.

Bestämmelserna i första stycket
7 omfattar inte försäkring som en-
bart avser olycks- eller sjukdoms-
fall eller dödsfall senast vid 70 års
ålder och som inte är återköpsbar.
Detsamma gäller ett motsvarande
avtal om tjänstepension som är jäm-
förbart med kapitalförsäkring.

3 §2

Skatteunderlaget är kapitalunderlaget enligt andra–åttonde styckena, mul-
tiplicerat med den genomsnittliga statslåneräntan under kalenderåret när-
mast före ingången av beskattningsåret. Skatteunderlaget avrundas nedåt
till helt hundratal kronor.

För skattskyldig som avses i 2 §
första stycket 1–4 utgörs kapitalun-
derlaget av värdet av den skattskyl-
diges tillgångar vid ingången av
beskattningsåret efter avdrag för fi-
nansiella skulder vid samma tid-
punkt. För skattskyldig som avses i
2 § första stycket 2 medräknas
dock endast sådana tillgångar och
skulder som är hänförliga till den i
Sverige bedrivna försäkringsrörel-
sen.

För skattskyldig som avses i 2 §
första stycket 1–4 utgörs kapitalun-
derlaget av värdet av den skattskyl-
diges tillgångar vid ingången av
beskattningsåret efter avdrag för fi-
nansiella skulder vid samma tid-
punkt. För skattskyldig som avses i
2 § första stycket 2 och sådana ut-
ländska tjänstepensionsinstitut som
avses i 2 § första stycket 4 medräk-
nas dock endast sådana tillgångar
och skulder som är hänförliga till
den i Sverige bedrivna försäkrings-
rörelsen eller tjänstepensionsverk-
samheten.

Vid beräkning av kapitalunderlag enligt andra stycket skall bortses från
den del av tillgångar och skulder som

1. inte förvaltas för försäkringstagarnas räkning,
2. är hänförliga till avgångsbidragsförsäkringar meddelade enligt grun-

der som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisa-
tioner,

3. är hänförliga till försäkringar som i redovisningshänseende tas upp
som grupplivförsäkringar, eller

4. avser sjuk- och olycksfallsförsäkringar hänförliga till försäkringsklass
enligt 2 kap. 3 a § första stycket 1 och 2 samt 3 b § första stycket 1 b
och 4 försäkringsrörelselagen (1982:713).

Bestämmelserna i tredje stycket
skall också gälla i tjänstepensions-
verksamhet i fråga om avtal som är
jämförbara med personförsäkring.

2  Senaste lydelse 1999:1129.
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Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 5
utgörs av avsättningsbeloppet vid ingången av beskattningsåret avseende
sådana pensionsutfästelser för vilkas tryggande avdragsrätt föreligger vid
inkomsttaxeringen.

Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 6
utgörs av värdet av de tillgångar som vid ingången av kalenderåret är hän-
förliga till pensionssparkontot. Avdrag får ske för obetald skatt enligt
denna lag som är hänförlig till kontot.

Kapitalunderlaget för skattskyldi-
ga som avses i 2 § första stycket 7
utgörs av värdet vid beskattnings-
årets ingång av sådana försäkringar
som anges där. Detta värde beräk-
nas enligt sjunde och åttonde styc-
kena.

Kapitalunderlaget för skattskyldi-
ga som avses i 2 § första stycket 7
utgörs av värdet vid beskattnings-
årets ingång av sådana försäkringar
som anges där. Detta värde beräk-
nas enligt åttonde och nionde styc-
kena.

Som värde av försäkringen tas upp dess på försäkringstekniska beräk-
ningsgrunder framräknade återköpsvärde med tillägg för beräknad upplu-
pen andel i livförsäkringsrörelsens överskott.

I fråga om försäkringsavtal som ingåtts före den 1 januari 1997 skall
endast den del av försäkringens värde tas upp som överstiger värdet vid
denna tidpunkt. Till det värde som undantas från skatteunderlaget får
tillägg göras för årlig värdestegring beräknad enligt första stycket. Denna
begränsning gäller dock inte om försäkringen övergått till ny innehavare
efter utgången av år 1996 på annat sätt än genom arv, testamente, gåva,
bodelning eller, såvitt gäller försäkring som har samband med tjänst, över-
låtelse mellan arbetsgivare på grund av anställds byte av tjänst.

Kapitalunderlaget för skattskyldi-
ga som avses i 2 § första stycket 8
utgörs av värdet vid beskattnings-
årets ingång av de tillgångar som
är hänförliga till avtalet om tjänste-
pension.

Vid tillämpning av tredje stycket 1 skall tillgångar som svarar mot kon-
solideringsfond enligt 12 kap. 9 § försäkringsrörelselagen anses förvaltade
för försäkringstagarnas räkning till den del fonden enligt bolagsordningen
får användas för återbäring till försäkringstagarna eller andra ersättningsbe-
rättigade på grund av försäkringar.

9 §3

Skatten uppgår till 15 procent av skatteunderlaget enligt 3 § om inte
annat följer av andra och fjärde styckena.

För den del av skatteunderlaget
som hos sådan skattskyldig som av-
ses i 2 § första stycket 1–3 och 7
är hänförligt till annan personförsäk-
ring än pensionsförsäkring uppgår
skatten till 30 procent av nio tionde-
lar av skatteunderlaget.

För den del av skatteunderlaget
som hos sådan skattskyldig som av-
ses i 2 § första stycket 1–3, 7 och
8 är hänförligt till annan personför-
säkring än pensionsförsäkring eller
till annat med personförsäkring jäm-
förbart tjänstepensionsavtal än så-
dant som avses i 28 kap. 2 § andra
stycket inkomstskattelagen

3  Senaste lydelse 2004:1304.
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(1999:1229) uppgår skatten till 30
procent av nio tiondelar av skatteun-
derlaget.

Med pensionsförsäkring likställs i denna paragraf en sådan kapitalförsäk-
ring som

1. avses i 58 kap. 2 § andra stycket andra meningen inkomstskattelagen
(1999:1229), eller

2. uppfyller villkoren i 58 kap. 6–
16 §§ inkomstskattelagen, om den
har meddelats i en sådan verksam-
het som avses i 2 kap. 1 § 2 lagen
(1998:293) om utländska försäk-
ringsgivares verksamhet i Sverige.

2. uppfyller villkoren i 58 kap. 6–
16 §§ inkomstskattelagen, om den
har meddelats i en sådan verksam-
het som avses i 2 kap. 1 § 2 lagen
(1998:293) om utländska försäk-
ringsgivares och utländska tjänste-
pensionsinstituts verksamhet i Sve-
rige.

Med pensionsförsäkring likställs
också sådana avtal om tjänstepen-
sion som uppfyller villkoren i 58
kap. 1 a § första stycket 2 inkomst-
skattelagen.

I det fall beskattningsåret är läng-
re eller kortare än 12 månader skall
skattesatsen jämkas i motsvarande
mån. Sådan jämkning skall också
göras om hela behållningen på ett
pensionssparkonto avskattas enligt
58 kap. 33 § inkomstskattelagen el-
ler avsättning som avses i 3 § fjär-
de stycket helt upplöses under
beskattningsåret. Överlåts ett helt
försäkringsbestånd från ett livförsäk-
ringsföretag till ett annat sådant fö-
retag eller sker fusion enligt 15 a
kap. 1 eller 18 § försäkringsrörelse-
lagen (1982:713) inträder det över-
tagande företaget i det överlåtande
företagets skattemässiga situation.

I det fall beskattningsåret är läng-
re eller kortare än 12 månader skall
skattesatsen jämkas i motsvarande
mån. Sådan jämkning skall också
göras om hela behållningen på ett
pensionssparkonto avskattas enligt
58 kap. 33 § inkomstskattelagen el-
ler avsättning som avses i 3 § femte
stycket helt upplöses under beskatt-
ningsåret. Överlåts ett helt försäk-
ringsbestånd från ett livförsäkrings-
företag till ett annat sådant företag
eller sker fusion enligt 15 a kap. 1
eller 18 § försäkringsrörelselagen
(1982:713) inträder det övertagande
företaget i det överlåtande företa-
gets skattemässiga situation.

                                     
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas första gången

vid 2007 års taxering.

2005/06:SkU12 BILAGA 2 REGERINGENS LAGFÖRSLAG

18



Förslag till lag om ändring i lagen (1991:687) om
särskild löneskatt på pensionskostnader

Härigenom föreskrivs att 2 § lagen (1991:687) om särskild löneskatt på
pensionskostnader skall ha följande lydelse.

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

2 §1

Beskattningsunderlaget skall beräknas som den under beskattningsåret
uppkomna skillnaden mellan å ena sidan summan av följande poster:

a) avgift för tjänstepensionsförsäkring,
b) avsättning till pensionsstiftelse,
c) ökning av avsättning under rubriken Avsatt till pensioner enligt lagen

(1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m. eller i sådan delpost
som avses i 8 a § samma lag,

d) utbetalda pensioner som inte utgår enligt lag eller på grund av tjäns-
tepensionsförsäkring,

e) utgiven ersättning för av annan övertagen pensionsutfästelse,
f) överföring eller betalning till

ett utländskt tjänstepensionsinstitut
enligt ett sådant avtal om tjänste-
pension som uppfyller villkoren för
avdragsrätt i 28 kap. 2 § andra
stycket eller 3 § inkomstskattelagen
(1999:1229),

å andra sidan summan av följande poster:
f) gottgörelse från pensionsstiftel-

se,
g) gottgörelse från pensionsstiftel-

se,
h) ersättning enligt avtal om

tjänstepension från ett sådant ut-
ländskt tjänstepensionsinstitut som
avses i 28 kap. 3 § inkomstskattela-
gen,

g) minskning av avsättning under
rubriken Avsatt till pensioner enligt
lagen om tryggande av pensionsut-
fästelse m.m. eller i sådan delpost
som avses i 8 a § samma lag,

h) 85 procent av avsättning un-
der rubriken Avsatt till pensioner
enligt lagen om tryggande av pen-
sionsutfästelse m.m. eller i sådan
delpost som avses i 8 a § samma
lag vid beskattningsårets ingång
multiplicerad med den genomsnittli-

i) minskning av avsättning under
rubriken Avsatt till pensioner enligt
lagen om tryggande av pensionsut-
fästelse m.m. eller i sådan delpost
som avses i 8 a § samma lag,

j) 85 procent av avsättning under
rubriken Avsatt till pensioner enligt
lagen om tryggande av pensionsut-
fästelse m.m. eller i sådan delpost
som avses i 8 a § samma lag vid
beskattningsårets ingång multiplice-
rad med den genomsnittliga statslå-

1  Senaste lydelse 1998:697.
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ga statslåneräntan under kalenderår-
et närmast före ingången av beskatt-
ningsåret,

i) erhållen ersättning för överta-
gen pensionsutfästelse,

j) negativt belopp som föregåen-
de beskattningsår uppkommit vid
tillämpning av denna paragraf.

neräntan under kalenderåret när-
mast före ingången av beskattnings-
året,

k) erhållen ersättning för överta-
gen pensionsutfästelse,

l) negativt belopp som föregåen-
de beskattningsår uppkommit vid
tillämpning av denna paragraf.

I posten a i första stycket skall inte räknas med avgift för sådan grupp-
sjukförsäkring som omfattas av 1 § första stycket 4 lagen (1990:659) om
särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster.

I det fall beskattningsåret är läng-
re eller kortare än 12 månader skall
posten h i första stycket jämkas i
motsvarande mån. Detsamma skall
gälla om avsättning som avses i pos-
ten h helt upplöses under beskatt-
ningsåret.

I det fall beskattningsåret är läng-
re eller kortare än 12 månader skall
posten j i första stycket jämkas i
motsvarande mån. Detsamma skall
gälla om avsättning som avses i pos-
ten j helt upplöses under beskatt-
ningsåret.

Om den som övertar en pensions-
utfästelse inte är skattskyldig enligt
denna lag skall den som tidigare ut-
fäst pensionen under posten e i förs-
ta stycket ta upp det verkliga
värdet av den övertagna utfästelsen
om detta är högre än den utgivna
ersättningen. Om den som befrias
från en utfästelse inte är skattskyl-
dig enligt denna lag skall den som
övertar utfästelsen under posten i i
första stycket ta upp det verkliga
värdet av den övertagna utfästelsen
om detta är lägre än den erhållna
ersättningen.

Om den som övertar en pensions-
utfästelse inte är skattskyldig enligt
denna lag skall den som tidigare ut-
fäst pensionen under posten e i förs-
ta stycket ta upp det verkliga
värdet av den övertagna utfästelsen
om detta är högre än den utgivna
ersättningen. Om den som befrias
från en utfästelse inte är skattskyl-
dig enligt denna lag skall den som
övertar utfästelsen under posten k i
första stycket ta upp det verkliga
värdet av den övertagna utfästelsen
om detta är lägre än den erhållna
ersättningen.

Vid beräkning av beskattningsunderlaget skall bokföringsmässiga grun-
der tillämpas.
                                     

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
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Förslag till lag om ändring i taxeringslagen (1990:324)
Härigenom föreskrivs att 1 kap 1 § taxeringslagen (1990:324) skall ha

följande lydelse.
 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.
1 §1

Denna lag gäller vid fastställelse av underlaget för att ta ut skatt eller
avgift (taxering) enligt

1. inkomstskattelagen (1999:1229),
2. lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt,
3. lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
4. lagen (1990:661) om avkast-

ningsskatt på pensionsmedel i fall
som avses i 2 § första stycket 1–5
och 7 nämnda lag,

4. lagen (1990:661) om avkast-
ningsskatt på pensionsmedel i fall
som avses i 2 § första stycket 1–5,
7 och 8 nämnda lag,

5. lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,
6. lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift.
Lagen gäller även vid handläggning av ärenden om särskilda avgifter

(skattetillägg och förseningsavgift) om inte annat följer av 5 kap.
Lagen innehåller bestämmelser som skall gälla vid handläggning av mål

om taxering och särskilda avgifter i allmän förvaltningsdomstol.
Att bestämmelserna i denna lag gäller även i fråga om förfarandet för

fastställelse av mervärdesskatt i vissa fall framgår av 10 kap. 31 § skatte-
betalningslagen (1997:483).

                                     
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006 och tillämpas första gången

vid 2007 års taxering.

1 Senaste lydelse 1999:1261.
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Förslag till lag om ändring i lagen (2001:1227) om
självdeklarationer och kontrolluppgifter

Härigenom föreskrivs att 1 kap. 5 § och 6 kap. 6 och 7 §§ lagen
(2001:1227) om självdeklarationer och kontrolluppgifter skall ha följande
lydelse.

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1 kap.
5 §1

Om inget annat anges har termer och uttryck som används i denna lag
samma betydelse och tillämpningsområde som i

1. a) taxeringslagen (1990:324),
b) inkomstskattelagen (1999:1229),
c) lagen (1984:1052) om statlig fastighetsskatt,
d) lagen (1990:659) om särskild löneskatt på vissa förvärvsinkomster,
e) lagen (1990:661) om avkast-

ningsskatt på pensionsmedel i fall
som avses i 2 § första stycket 1–5
och 7 den lagen,

e) lagen (1990:661) om avkast-
ningsskatt på pensionsmedel i fall
som avses i 2 § första stycket 1–5,
7 och 8 den lagen,

f) lagen (1991:687) om särskild löneskatt på pensionskostnader,
g) lagen (1994:1744) om allmän pensionsavgift,
h) lagen (1994:1920) om allmän löneavgift,
i) lagen (1997:323) om statlig förmögenhetsskatt, och
j) 3 kap. socialavgiftslagen (2000:980)
när det gäller bestämmelser om skyldighet att lämna uppgifter till led-

ning för taxering och annat bestämmande av underlag för skatt eller
avgift, bedömning av skattskyldighet, beskattning enligt lagen (1991:586)
om särskild inkomstskatt för utomlands bosatta eller beskattning utomlands,

2. mervärdesskattelagen (1994:200) när det gäller redovisning av mervär-
desskatt, samt

3. skattebetalningslagen (1997:483) när det gäller skyldighet att lämna
uppgifter till ledning för registrering av skatteavdrag.

Vid användandet i denna lag av termer och uttryck som avses i inkomst-
skattelagen (1999:1229) skall med juridisk person även avses dödsbon,
handelsbolag och europeiska ekonomiska intressegrupperingar men inte
investeringsfonder.

6 kap.
6 §2

I kontrolluppgiften skall följande uppgifter lämnas:
1. värdet av den ersättning eller förmån som har getts ut,
2. den tid ersättningen eller förmånen avser, om den endast avser del av

året,

1  Senaste lydelse 2004:72.
2  Senaste lydelse 2005:344.
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3. antalet dagar med sjöinkomst samt på vilket fartyg och i vilket fart-
område tjänstgöringen ägt rum, om uppgiften avser sjöinkomst,

4. om Skatteverket har bestämt värdet av en förmån enligt 9 kap. 2 §
skattebetalningslagen (1997:483),

5. om ersättningen ges ut på
grund av tjänstepensionsförsäkring,
samt

5. om ersättningen ges ut på
grund av tjänstepensionsförsäkring
eller sådant avtal om tjänstepen-
sion som avses i 28 kap. 2 § andra
stycket inkomstskattelagen
(1999:1229), samt

6. arbetsställenummer enligt lagen (1984:533) om arbetsställenummer
m.m., om sådant har tilldelats.

I de fall då kontrolluppgiften avser en ersättning med ett sådant engångs-
belopp på grund av personskada som avses i 11 kap. 38 § inkomstskattela-
gen (1999:1229) skall det i kontrolluppgiften anges om engångsbelopp på
grund av samma skada har getts ut tidigare samt i så fall med vilket
belopp och under vilket utbetalningsår.

7 §
Med utgiven ersättning enligt 6 § jämställs
1. behållning på pensionssparkonto som utgör intäkt i inkomstslaget

tjänst enligt 58 kap. 33 § inkomstskattelagen (1999:1229),
2. kapital hänförligt till en pen-

sionsförsäkring som utgör intäkt i
inkomstslaget tjänst enligt 58 kap.
19 § inkomstskattelagen, och

2. kapital hänförligt till en pen-
sionsförsäkring eller ett sådant av-
tal om tjänstepension som avses i
28 kap. 2 § andra stycket inkomst-
skattelagen som utgör intäkt i in-
komstslaget tjänst enligt 58 kap. 19
eller 19 a §§ inkomstskattelagen,
och

3. belopp som utgör intäkt i inkomstslaget tjänst och som enligt en
bestämmelse i inkomstskattelagen eller annan lag skall anses som utbetalt.

                                     
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.
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BILAGA 3

Utskottets lagförslag

Utskottets förslag om ändring i regeringens förslag om
ändring i inkomstskattelagen

 

Regeringens förslag Utskottets förslag

10 kap.
5 §1

Med pension avses ersättningar som betalas ut
1. som inkomstgrundad ålderspension och premiepension till efterle-

vande enligt lagen (1998:674) om inkomstgrundad ålderspension,
2. som garantipension enligt lagen (1998:702) om garantipension,
3. som efterlevandepension enligt lagen (2000:461) om efterlevandepen-

sion och efterlevandestöd till barn,
4. på grund av tidigare tjänst på

annat sätt än genom försäkring, eller
4. på grund av tidigare tjänst på

annat sätt än genom försäkring,
5. på grund av pensionsförsäk-

ring eller återköp av sådan försäk-
ring.

5. på grund av pensionsförsäk-
ring eller återköp av sådan försäk-
ring, eller

6. till förmånstagare enligt ett sådant avtal om tjänstepension som avses
i 28 kap. 2 § andra stycket.

Med pension avses också ersättningar som betalas ut från pensionsspar-
konto

1. till pensionsspararen,
2. till förmånstagare på grund av förmånstagarförordnande,
3. till den som fått rätten till pension genom bodelning,
4. till make eller bröstarvinge på grund av att ett förmånstagarförord-

nande jämkats, eller
5. vid återbetalning enligt 13 kap. 4 § äktenskapsbalken.
I 58 kap. finns ytterligare bestämmelser om pensionsförsäkringar och

pensionssparkonton.

1  Senaste lydelse 2002:213.
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Utskottets förslag om ändring i regeringens förslag om
ändring i lagen om avskastningsskatt på pensionsmedel

 

Regeringens förslag Utskottets förslag

3 §1

Skatteunderlaget är kapitalunder-
laget enligt andra–åttonde styckena,
multiplicerat med den genomsnittli-
ga statslåneräntan under kalenderår-
et närmast före ingången av beskatt-
ningsåret. Skatteunderlaget avrun-
das nedåt till helt hundratal kronor.

Skatteunderlaget är kapitalunder-
laget enligt andra–tionde styckena,
multiplicerat med den genomsnittli-
ga statslåneräntan under kalenderår-
et närmast före ingången av beskatt-
ningsåret. Skatteunderlaget avrun-
das nedåt till helt hundratal kronor.

För skattskyldig som avses i 2 § första stycket 1–4 utgörs kapitalunder-
laget av värdet av den skattskyldiges tillgångar vid ingången av beskatt-
ningsåret efter avdrag för finansiella skulder vid samma tidpunkt. För
skattskyldig som avses i 2 § första stycket 2 och sådana utländska tjänste-
pensionsinstitut som avses i 2 § första stycket 4 medräknas dock endast
sådana tillgångar och skulder som är hänförliga till den i Sverige bedrivna
försäkringsrörelsen eller tjänstepensionsverksamheten.

Vid beräkning av kapitalunderlag enligt andra stycket skall bortses från
den del av tillgångar och skulder som

1. inte förvaltas för försäkringstagarnas räkning,
2. är hänförliga till avgångsbidragsförsäkringar meddelade enligt grun-

der som fastställts i kollektivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisa-
tioner,

3. är hänförliga till försäkringar som i redovisningshänseende tas upp
som grupplivförsäkringar, eller

4. avser sjuk- och olycksfallsförsäkringar hänförliga till försäkringsklass
enligt 2 kap. 3 a § första stycket 1 och 2 samt 3 b § första stycket 1 b
och 4 försäkringsrörelselagen (1982:713).

Bestämmelserna i tredje stycket skall också gälla i tjänstepensionsverk-
samhet i fråga om avtal som är jämförbara med personförsäkring.

Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 5
utgörs av avsättningsbeloppet vid ingången av beskattningsåret avseende
sådana pensionsutfästelser för vilkas tryggande avdragsrätt föreligger vid
inkomsttaxeringen.

Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 6
utgörs av värdet av de tillgångar som vid ingången av kalenderåret är hän-
förliga till pensionssparkontot. Avdrag får ske för obetald skatt enligt
denna lag som är hänförlig till kontot.

Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 7
utgörs av värdet vid beskattningsårets ingång av sådana försäkringar som
anges där. Detta värde beräknas enligt åttonde och nionde styckena.

Som värde av försäkringen tas upp dess på försäkringstekniska beräk-
ningsgrunder framräknade återköpsvärde med tillägg för beräknad upplu-
pen andel i livförsäkringsrörelsens överskott.
1  Senaste lydelse 1999:1129.
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I fråga om försäkringsavtal som ingåtts före den 1 januari 1997 skall
endast den del av försäkringens värde tas upp som överstiger värdet vid
denna tidpunkt. Till det värde som undantas från skatteunderlaget får
tillägg göras för årlig värdestegring beräknad enligt första stycket. Denna
begränsning gäller dock inte om försäkringen övergått till ny innehavare
efter utgången av år 1996 på annat sätt än genom arv, testamente, gåva,
bodelning eller, såvitt gäller försäkring som har samband med tjänst, över-
låtelse mellan arbetsgivare på grund av anställds byte av tjänst.

Kapitalunderlaget för skattskyldiga som avses i 2 § första stycket 8
utgörs av värdet vid beskattningsårets ingång av de tillgångar som är hän-
förliga till avtalet om tjänstepension.

Vid tillämpning av tredje stycket 1 skall tillgångar som svarar mot kon-
solideringsfond enligt 12 kap. 9 § försäkringsrörelselagen anses förvaltade
för försäkringstagarnas räkning till den del fonden enligt bolagsordningen
får användas för återbäring till försäkringstagarna eller andra ersättningsbe-
rättigade på grund av försäkringar.
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Förslag till lag om ändring i lagen (2005:121) om
ändring i inkomstskattelagen (1999:1229)

Härigenom föreskrivs att 58 kap. 18 § inkomstskattelagen (1999:1229) i
dess lydelse enligt lagen (2005:121) om ändring i nämnda lag skall ha föl-
jande lydelse.

 

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

58 kap.
18 §1

En pensionsförsäkring får återköpas trots bestämmelserna i detta kapitel,
om det tekniska återköpsvärdet uppgår till högst 30 procent av prisbasbelop-
pet. Återköp får också ske om

1. det tekniska återköpsvärdet uppgår till högst ett prisbasbelopp,
2. försäkringen inte är förenad med ett oåterkalleligt förmånstagarförord-

nande, och
3. premier för försäkringen inte har betalats under de senaste tio åren.
Om det i andra fall finns synner-

liga skäl för återköp och sådant får
ske enligt försäkringsavtalet och för-
säkringstekniska riktlinjer, får åter-
köp medges av skattemyndigheten.

Om det i andra fall finns synner-
liga skäl för återköp och sådant får
ske enligt försäkringsavtalet och för-
säkringstekniska riktlinjer, får åter-
köp medges av Skatteverket.

Bestämmelserna i detta kapitel hindrar inte återbetalning enligt 13 kap.
4 § äktenskapsbalken eller 15 kap. 8 § försäkringsavtalslagen (2005:104)
av försäkringstagarens tillgodohavande. De hindrar inte heller en överfö-
ring av hela pensionsförsäkringens värde direkt till en annan pensionsför-
säkring än som avses i 5 § om försäkringstagaren tecknar den i samband
med överföringen hos samma eller annan försäkringsgivare med samma
person som försäkrad. Överföringen skall i så fall inte anses som pension
enligt 10 kap. 5 § första stycket 5 och inte heller som en betalning av
premier för pensionsförsäkring.

Elanders Gotab, Stockholm 2005

1  Senaste lydelse 2005:121.
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