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Propositionens huvudsakliga innehåll 

I propositionen föreslås ändrade beskattningsregler för pensionsförsäk

ringar och arbetsgivares kostnader för tryggande av anställds pensionering. 

För att mot verka att pensionsförsiikringar skall kunna utnyttjas i annat 

syfte iin pensionering föreslås skiirpta villkor för att försäkring skall kunna 

godtas som pensionsförsäkring. Förslaget innebär bl. a. att endast ålders

pension, invalid pension och efterlevandepension skall kunna utgå på grund 

av sådan försäkri!1g och att försäkringsbelopp i princip skall kunna tillfalla 

endast den försäkrade, hans efterlevande make och i viss utsträckning hans 

efterlevande barn. Vidare föreslå~ begriinsningar i avclragsrätten för premier 

för pensionsförsiikringar. förslaget innebär i denna del att endast 10 11
11 

av A-inkomsten i inkomstslaget tjHnst och 30 ",, av A-inkomsten i in

komstslagen jordbruk och rörelse skall kunna tas i anspråk för sådan kostnad. 

Riksskatteverket får dock lämna dispens i vissa fall. 

Arbetsgivares avdragsgilla kostnad för !ryggande av anställds pensionering 

begriinsas till kostnaden för att trygga pension enligt allmän pensionsplan. 

Om pensionsåtagande enligt allmiin pensionsplan inte föreligger får arbets

givare tillgodoföra sig avdrag för kostnader för sådant åtagande enligt allmän 

pensionsplan som iir sedvanlig i fråga om arbetstagare med motsvarande 

uppgifter. 

De nya bestiimmelserna föreslås gälla fr. o. m. 1977 års taxering. Viss 

begriinsning i avdragsrätten för premie för skattskyldigs egen pensionsför

siikring Rireslås dock redan vid 1976 års taxering. Arbetsgivares nuvarande 

avdragsriitt för kostnader för anstiillds pensionering föreslås bibehållen i fråga 

om pensionslöften som liimnas senast under 1975 under förutsättning av 

att den anstiilldc inte iir delägare i företaget och detta är s. k. fåmansbolag. 
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1 Förslag till 

Lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370) 

Härigenom föreskrives i fråga om kommunalskattelagen ( 1928:370)1 

del.~ att punkt 10 av anvisningarna till 32 § skall upphöra att gälla, 

dels all 19 ~. 28 ~ I mom., 33 § l mom., 46 § 2 mom., 53 § 1 och 4 
mom., punkt I av anvisningarna till 22 ~. punkt 6 av anvisningarna till 
25 ~-punkt 2 av anvisningarna till 29 ~.punkt 1 av anvisningarna till 31 ~. 

punkt 3 av anvisningarna till 32 ~, punkt I av anvisningarna till 33 ~ samt 
punkt 2 av anvisningarna till 53 ~ skall ha nedan angivna lydelse. 

Nurnrande (rdef~e Föreslagen (vdef~e 

19 *' 
Till skattepliktig inkomst enligt denna lag räknas i c k c: 

vad som vid bodelning eller eljest på grund av giftorätt tillfallit make 
eller vad som förvärvats genom arv, testamente, fördel av oskift bo eller 
gåva; 

vinst å icke yrkesmässig avyttring av lös egendom i andra fall än som 
avses i 35 ~ 3 eller 4 mom.; 

vinst i svenskt lotteri eller vinst vid vinstdragning på hiir i riket utfärdade 
premieobligationer och ej heller sådan vinst i utländskt lotteri eller vid vinst

dragning på utliindska premieobligationer, som uppgår till högst 100 kronor; 
crsiittning, som på grund av försäkring jämlikt lagen (1962:381) om allmän 

försiikring eller lagen (1954:243) om yrkesskadeförsäkring tillfallit den för
säkrade, om icke crsiittningen grundas på förvärvsinkomst av 4 500 kronor 
eller högre belopp för år eller utgör föräldrapenning, så ock sådan ersättning 
enligt annan lag eller särskild författning, som utgått annorledes än på grund 
av sjukförsiikring, som nyss sagts, till någon vid sjukdom eller olycksfall 
i arbete eller under militärtjänstgöring om icke ersättningen grundas på för
viirvsinkomst av 4 500 kronor eller högre belopp för år, iivensom ersättning, 
vilken vid sjukdom eller olycksfall tillfallit någon på grund av annan för
siikring, som icke tagits i samband med tjiinst. dock att till skattepliktig 
inkomst riiknas ersiittning i form av pension eller annan livränta, så ock 
crsiittning som utgår på grund av trafikförsiikring eller, med nedan angivet 
undantag, annan ansvarighctsförsäkring och avser förlorad inkomst av 

skattepliktig natur; 
crsätt1,1ing på grund av ansvarighetsförsäkring enligt grunder som fast

stiillts i 1-.:ollcktivavtal mellan arbetsmarknadens huvudorganisationer till den 
del crsiittningen utgår under de första trettio dagarna av den tid den skadade 
är arbetsoförmögen och beräknas så att ersättningen uppgår för insjuknan

dedagcn till högst 30 kronor och för övriga dagar till. högst 6 kronor for 

dag: 

'Senaste lydelse av punkt 10 av anvisningarna till 32 ~ 1973:374. 
'Senaste lydelse 1975:327. 
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N11rara11dl' ~rde/se Fiires/agen ~l'<lelse 

belopp, som till foljd av försiikringsfall eller återköp av försäkringen utgått 

på grund av kapitalförsäkring: 

ersättning på grund av skadeforsäkring, dock ej i den mån köpeskilling, 

som skulle hava inOutit därest försäkrad egendom i stället försålts, varit 

att hänföra till intäkt av jordbruksfastighet, av annan fastighet eller av rörelse 

eller i den mån ersliltningen eljest motsvarar sådan skattepliktig intäkt eller 

motsvarar sådan avdragsgill omkostnad, vilken är att hänföra till någon 

av niimnda förvärvskällor: 

vinstandel, återbäring eller premieåterbetalning, som utgått på grund av 

annan personförsiikring iin pensionsförsäkring eller sådan sjuk- eller olycks

fallsförsl"ikring som tagits i samband med tjänst, samt vinstandel, som utgått 

på grund av skadeförsäkring, och premieåterbetalning på grund av skade

försäkring, för vilken riilt till avdrag för premie icke förelegat: 

ersättning jämlikt lagen (1956:293) om ersättning åt smittbärare om icke 

erslittningen grundas på förvärvsinkomst av 4 500 kronor eller högre belopp 

för år; 

periodiskt understöd eller därmed jiimförlig periodisk intäkt, i den mån 

givaren enligt 20 ~ eller punkt 5 av anvisningarna till 46 ~ icke är berättigad 

till avdrag för utgivet belopp: 

stipendier till studerande vid undervisningsanstalter eller eljest avsedda 

för mottagarens utbildning: 

studiestöd enligt 2. 3 eller 4 kap. studiestödslagen (1973:349), internat

bidrag, återbetalningspliktiga studiemedel och resekostnadsersättning enligt 

6 och 7 kap. samma lag samt sådant särskilt bidrag vilket enligt av regeringen 

eller statlig myndighet meddelade bestämmelser utgår till deltagare i ar

betsmarknadsutbildning samt med dem i fråga om sådant bidrag likställda, 

och äger i följd hiirav den bidragsberättigade icke göra avdrag för kostnader 

som avsetts skola bestridas med bidrag av förevarande slag: 

allmiint barnbidrag: 

lön eller annan gottgörelse, för vilken skall erläggas skatt enligt lagen 

( 1958:295) om sjömansskatt: 

kontantunderstöd, som utgives av arbctslöshetsnämnd med bidrag av 

statsmcdel: 

handikappersättning enligt 9 kap. lagen om allmän försäkring, så ock 

hemsjukvårdsbidrag, som utgår av kommunala eller landstingskommunala 

medel till den vårdbehövande; 

kommunalt bostadstilHigg enligt lagen <I 962:392) om hustrutillägg och 

kommunalt bostadstillägg till folkpension: 

kommunalt bostadsti!Higg· till handikappade; 

bostadstillägg som avses i kungörelserna (1968:425) om statliga bostads

tillägg till barnfamiljer och (1973:379) om statskommunala bostadstillägg; 

sådan gottgörelse för utgift eller sådan gottgörelse för utgift eller 

kostnad som arbetsgivare uppburit kostnad som arbetsgivare uppburit 
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N11rnra11dc ~rde/w 

frfo pensions- eller personalstiftelse 
ur medel. för vilka avdrag icke med
givits vid taxering, vid första tillfälle 
dylika medel finnas i stiftelsen; 

4 

Fiiffslagrn lrilclsc 

från personalstiftelse ur medel, för 
vilka avdrag icke medgivits vid tax
ering, vid första tillfälle dylika medel 
finnas i stiftelsen; 

gottgiJre/se som arber.1girnre 11ppb.•1-

ri1 ,li"dn pe11sio11ssrifielsc. ril/ den del 

stifie/sen ei ägt andra medel .tör ml 

lämna gortgiirelsen än sådanafiir l'il/..:a 

ardrag icke dtniutirs l'id al'säffning rill 

sti/iclw'n; 

kompensation av staten för bensinskatt på bensin som förbrukats vid 
yrkesmässig anviindning av mol')rsåg. 

(Se vidare anvisningarna.) 

28 ~ 
1 mo m.' Till intäkt av rörelse hänföres allt vad som av hiir i riket 

bedriven rörelse kommit rörelseidkaren tillgodo, såsom: 
vad som i rörelsen inOutit i penningar eller varor; 
viirdet av i rörelsen tillverkade eller saluhållna varor eller produkter, som 

förbrukats för rörelseidkarens, hans familjs eller övriga hushållsmedlemmars 
riikning eller för avlöning åt arbetspersonal. som icke tillhört rörelseidkarens 
hushåll, så ock av annan förmån, som i rörelsen kommit honom tillgodo. 

Räntor samt utdelningar å aktier. banklotter och andelar i ekonomiska 
föreningar räknas såsom intäkt av rörelse, såvitt de inOutit från kapital. 
som tillhört rörelsen. 

Royalty och periodiskt utgående avgift för utnyttjande av patent. mönster 
eller dylikt är att anse såsom intäkt av rörelse, såvitt icke royaltyn eller 
avgiften iir av beskaffenhet att böra hiinföras till intäkt av jordbruksfastigh1~t 
eller av annan fastighet. 

Ersiittning, som idkare av rörelse uppburit för upplåtelse av driften till 
annan, räknas likaledes som intiikt av rörelse. 

Sådan gottgörelse för utgift eller kostnad, som arbetsgivare uppburit från 
pensions- eller personalstiftelse, riiknas som intäkt av rörelse, om avdrag 
för avsättning till stiftelsen medgivits vid beriikning av nettointäkt av rörelse. 

Vederlag, som arbetsgivare erhållit för att han övertagit ansvaret för pen
sionsutfåstelse i samband med övertagande av rörelse, riiknas som inliikt 
av rörelsen. 

Redovisar arbetsgivare enligt la
gen om tryggande av pensionsutfäs
telse m. m. pensionsskuld under 
rubriken Avsatt till pensioner i sin 

'Senaste lydelse 1967:546. 

Redovisar arbetsgivare enligt la

gen(! 967:531) om tryggande av pen

sionsutfastelsc m. m. pensionsskuld 
under rubriken Avsatt till pensioner 
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Nurarmull' ~rdl'lw· 

balansräkning och iir den11a posr 

mindre än mors1'arw11/e flOSI rid 111-

gdngen ar/iircgåc11dl' beskarrningsår, 

räknas skillnad<'n som illläkr ar riirel

sc. Om poslen ii1·l'/'slig('f' der läg\ra be

loflf' rnnill p11s1c11 enlig! 7 ,1 nämnda 

lagfår 111i11skas. räknas Öl'<'n örerskiu

rande belopfl (disponibla 11ensio11S111e

de/) som iflliikl. Den11a i~11äk1 beräk

nas dock högs/ 1ill s11m111a11 ar arsiirr

ning 1111der åre/ rill pe11sions.1·1i/ielw. 

kosrnad/iir i11kii(I under år('( ar (1Cn

sio11S/iirsäkri11g 11101 e11gångs(lrcmie 

och en 1i1111del ar dis(lonibla fll'l1Sio11s-

111edel rid 111gången m· niirma.1·!.föregå

ende heska1111i11gsdr. i dc11 mån s11111-

111an översliger der bcloflfl rilke1 räknas 

som inläkl enlf~l/iirsla p1111k1e11. Räk

nas dis(lonibla pensionsmedel som i11-

1äkr enlf<.:I 11är111a.s!Jiircgåc11dc (lllnkr. 

skall mo/.\'\'ara11de minskning m· pos1en 

A rsarr rill pensioner som sker niir111a.1·1 

diirl'/ier icke räknas som inräkr. 

5 

Fiires/agcn ~rclelse 

i sin halansriikning, skall ha11 e11/f~1 

30 ·'' ] 1110111. 1axeri11gslagrn 

(/ 956:6]3 J särskill redo risa 1·ad som 

il\'SN pe11si1111.1·draga11de e11/ig1 allmän 

pcmions(llan. A llmä11 11cnsionspla11 

har därvid samma innebörd som i 4 11 

lagen 0111 rrrggandc ar pe11sio11slll/iis

re/sc 111. 111. Af ed allmän pe11sio11sp/a11 

liksriilles i drnna lag. i /all diir 11en

sionwJ1aga11de enlf~r allmä11 pe11sio11s

p/a11 icke/iireligger. pensionsåraga11de 

./iir fl<'llSio11s/iirmd11l'/' som 1:i•11111ws 

i110111 rad som är sedra11/~~1 rnl~~I all

mä11 pe11sionsp/a11 i/i"åga 0111 arbe1s1a

gare med morsrarande upflgi/ier eller 

hans cfierlernnde 1111der /iim!särrning 

all an11a1 å1aga11de än såda111 som i11-

11ebär rr1xga11dc genom pe11sions/iir

säkring elll'I' m·särrning rill (lrnsions

sri/ie/se /l:rggl//s genom kredir/iirsäk

ri11g. Ar rnd som sd/1111da skall redori

sas mindre ;in motsvarande belopp 

vid utgången av föregående beskatt

ningsår, rHknas skillnaden som in

tiikt av rörelse. Fin11s disponibla pe11-

sionsmcdel rid 111gdnge11 m· heskarr-

11i11gsdrer. /dr t(1·ss11ii111nda inräkr dock 

hl'l'äknas /ägs! 1i/I summan av ardrags

gill m·sii1111i11g under årer rill pensions

sli/ielsc. m·drag1gi/I mxili 1111cler årel 

/iir r1cmion.~/iir.1äkri11g samr en riondel 

ar dis11011ibla rwmio11s111cdel rid 111-

gå11gc11 ar 11iir111asr _fijregående he

ska1111i11gsdr. Räknas disponibla rw11-

si1111s111edel som i111iik1 c11/ig1 11är111asr 

Jiircgåe11de 111111/.:.1. skall senare minsk

ningar m· rncl so111 rcdol'isars arsecndc 

1w11siomå1aga11dc cnligr a/!111ii11 rw11-

sio11spla1111111rs1•arwl{/e l'ad som sd/1111-

cla 1agirs rill beska1111i11g icke räknas 

SO/Il illliikl. 
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Nurnrande ~rdelse Fiireslagen ~rdel.se 

Upphör arbetsgivare med sin rörelse. riiknas disponibla pensionsmccel 

som intäkt av rörelse det beskattningsår då rörelsen upphörde. Går arhets

giv•lre i likvidation eller skiftas dödsbo efter arbetsgivare, räknas disponb:Ia 

pensionsmedel som intäkt för det beskattningsår då beslutet om likvidation 

fattades eller skiftet ägde rum. För fusion som avses i 3 mom. gäller vad 

som föreskrives där och i 4 mom. 

:Wcilel. /br vilka al'drag icke med

givits vid taxering, räknas icke som in

täkt enligt sjunde eller åtrondl! stycket 

l'idförsta tillfälle sådana medel.finnas 

redovisade under rubriken .41'satt till 

pensioner. 

Med disponibla pcnsionsmedel m·

ses vad som redm•isas/(jr bcskatrnin_i;s

årets ingdng m·sc<•ndc pcnsionsdta

gamle enligt allmän pensionsplan,iäi•1-

te/ormögcnhcten i pensionsstifie/.5e l'id 

bcskattningsdrers utgdng minskat med 

arbetsgivarens pcnsionsresen· vid br

skattning.wirl'ls utgdng.flir sådant pc.•1-

sionsåtagande i den mån det 1:i i:ir 11:1-:i:

gat genom pensionsfi.irsäkring jämte 

vid sis111ämnda tidpunkt kl'arstdrnde 

medel i stifielsen .fbr l'ilka ardrag rid 

avsättningen ickl! åtnjutits. Stiftelsens 

förmögenhet skall hi:irl'id beräknas en

liW de grunder som gäller vid beräk

ning ar stifielses.förmiigenhrt enligt la

gen (/ 94 7:5 77) om statlig .tiinnöge11-
he1sskatt. Disponibla pe11.1·io11.';mcdel 
skall dock icke 11r1rnagas rill högre be

lopp än som morsrnrar md som redo

risas .tör beskaTTningsdrets ingång ar

set>nde 1wnsiunsåragande enl~i:r all
män pensionv1lan. 

3H 
mo m.' Från intäkt av tjänst må avdrag göras för samtliga utgifter. 

vilka äro att anse som kostnader för fullgörande av tjänsten. såvitt icke 

för samma kostnader anvisats särskilt anslag, som, på sätt i 32 ~ 3 morn. 

är sagt, ej skall upptagas såsom intäkt. 

Avdrag får i enlighet härmed ske för, bland annat: 

avgifter som den skattskyldige er

lagt för sådan pensionfi/Örsäkring eller 

sjuk- eller olycksfallsförsäkring, som 

tagits i samband med tjänst. så ock 

avgifter som den skattskyldige i 

samband med tjänsten erlagt för 

'Senaste lydelse 1968:544. 

avgifter som den skattskyldige er

lagt för sjuk- eller olycksfallsförsiik

ring, som tagits i samband med 

tjänst, så ock avgifter som den skatt

skyldige i samband med tjänsten er

lagt för egen eller efterlevandes pcn-
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N11vara11de ~wlel.w' 

egen eller efterlevandes pensione
ring annorledes än genom försäk-
ring: 

7 

Nires/age11 ~vdel.se 

sionering annorledes än genom för
säkring; 

hyra eller annan kostnad för tjänste- eller arbetslokal, för vilken elen skatt
skyldige haft att själv vidkännas utgift: 

kostnad för arbetsbiträde, som den skattskyldige använt för tjiinsts ut
förande och som han själv avlönat; 

förlust å medel, för vilka den skattskyldige varit på grund av sin tjänst 
redovisningsskyldig; 

kostnad för resor i tjänsten, där ej, vad angår statstjänst, särskild ersättning 
varit därför anvisad; 

kostnad för facklitteratur. instrument och dylikt, som varit nödigt för 
tjänstens fullgörande. 

Har den skattskyldige för sin utbildning eller eljest i och för tjänsten 

ådragit sig gäld, må ock ränta å sådan gäld avdragas. 

46 ~ 

2 mo m.' I hemortskommunen äger skattskyldig, som varit här i riket 
bosatt under hela beskattningsåret, därjämte njuta avdrag: 

I) för periodiskt understöd eller därmed jämförlig periodisk utbetalning, 
som icke får avdragas från inkomsten av särskild förvärvskälla, i den ut-
sträckning som framgår av punkt 5 

2) för d c Is sådan socialförsäk
ringsavgift till folkpensioneringen 
enligt 19 kap. 3 ~ lagen (1962:381) 
om allmiin försäkring och tilläggs
pensionsavgift. som påförts den 
skattskyldige under året n~ist före det 
taxeringsår varom fråga är, de Is 

o c k avgi/i /(jr 11e11sion.~/(irsiikring. som 

ej avses i 33 .1'. diiresl m:rr,ifien under 

hcska1111i11gsårel er/ag!s/iirförsäkring. 

vilken äges m• den ska11sky/cN!.(e .\Hilr 

eller. i .törckommandc fall, hans 

nmrnd(!.(a harn; 

av anvisningarna; 
2) för sådan socialförsäkringsav

gift till folkpensioneringen enligt 19 
kap. 3 ~ lagen (1962:381) om allmän 
försäkring och tilläggspensionsav
gifi, som påförts den skattskyldige 
under året näst före det taxeringsår 
varom fråga är; 

3) förde Is sådan sjukförsäkringsavgift enligt 19 kap. 2 ~lagen om allmiin 
försäkring. som påförts den skattskyldige under året näst före det taxeringsår 
varom fråga är. de Is ock premier och andra avgifter, som skattskyldig 
erlagt för försäkringar av följande slag, vilka ägas av honom själv eller, 

i förekommande fall, hans make eller hans omyndiga barn, nämligen ka
pitalförs~ikring, arbetslöshetsförsiikring samt sådan sjuk- eller olycksfalls
försäkring, därunder inbegripen avgift till sjukkassa för begravnirigshjälp, 

'Senaste lydelse 1973: 1109 och 1113. 
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Nurnrande (rcle/sc Föreslagen (rdcl~c 

som ej avses i 33 ~ och som ej utgör sjukförsäkring enligt 2-4 kap. lagen 

om allmiin försäkring; 

4) för belopp som den skattskyldige enligt vid självdeklarationen fog;at 

intyg eller annat skriftligt bevis utgivit under beskattningsåret för underhåll 
av icke hemmavarande barn om barnet är under 18 år eller. såvitt gäller 
underhåll på grund av dom, oavsett barnets ålder. dock högst med 2 500 

kronor för varje barn; 
5) för sådan avgift enligt 4 ~ lagen 

om allmän arbetsgivaravgift. som 
påförts den skattskyldige under året 
näst före det taxeringsår varom fråga 

iir. 

Har skattskyldig under beskatt
ningsåret varit skyldig erlägga sjö

mansskatt.skall avdrag för periodiskt 

understöd, avgift för pensionsförsäk

ring. som l'.i m·ses i 33 ·''· och under
hållsbidrag, som i första stycket 4) 
här ovan sägs. åtnjutas allenast i den 
mån hänsyn vid beriikningen av 
sjömansskatt icke tagits till under
stödet. avgiften eller underhållsbi
draget. 

5) för sådan avgift enligt 4 * lagen 
(1968:419Jom allmän arbetsgivarav
gift, som påförts den skattskyldige 
under året näst före det taxeringsår 
varom fråga är: 

6)/iir under beskattningsåret m· elen 

ska11skyld(f.!,e cr/agcl mxiti m'Sl'('nde 

annan pensions/iirsäkring än tiiins1e

JIC11Sion~törsäkring, som äges ar ar

hersgivare. om .fiirsäkringcn äges ar 

den skartskyld(i:e. 

Har skattskyldig under beskalt
ningsåret varit skyldig erlägga s_iö
mansskatt,skall avdrag för periodiskt 
understöd, avgift för pensionst'örsäk
ring och underhållsbidrag, som i för
sta stycket 4) här ovan sägs. åtnjutas 
allenast i den mån hHnsyn vid be
räkningen av sjömansskatt icke ta
gits till understödet. avgiften eller 
underhållsbidraget. 

Diircst skattskyldig endast under en del av beskattningsåret varit hiir 
riket bosatt. skall avdrag. som nu sagts. åtnjutas allenast i den mån det 
belöper å niimnda tid. 

Avdrag för premier och andra avgifter, som avses i första stycket 3) hiir 
ovan och som ej utgöra sjukförsäkringsavgift enligt 19 kap. 2 ~ lagen om 
allmiin försäkring, må ej för skattskyldig åtnjutas till högre belopp iin 250 
kronor; dock att, om skattskyldig under beskattningsåret varit gift och levt 
tillsammans med andra maken, ifrågavarande avdrag för dem båda gemen

samt må åtnjutas med högst 500 kronor. Avdrag. som nu sagts. med hög>t 
500 kronor må vidare åtnjutas om skattskyldig under beskattningsåret varit 
ogift (varmed jämställes änka, änkling eller frånskild) och haft hemma-
varande barn under 18 år. 
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Prop. 1975/76:31 

N11rnra11de ~rdc/se 

A rdrag/Ör avgili/ör 1wnsion.~/(jrsäk

ring .~om äges av den skattskyldige 

/dr ej åtnjutas till högre belopp än 
skillnaden mellan sammanlagda be
loppet av inkomster från förvärvs
kiillor, som iiro skattepliktiga i hem
ortskommuncn. och övriga avdrag 
enligt denna paragraf. Kan avdrag/är 

argi/i /or pensionsförsäkring icke ut
nyttjas i hemortskommunen, må av
drag åtnjutas i annan kommun med 
belopp intill den där redovisade in
komsten. i förekommande fall efter 
andra avdrag enligt denna paragraf 

som åtnjutes vid taxeringen i kom
munen. Vad som sålunda ej kunnat 
avdragas får den skattskyldige till
godoföra sig genom avdrag senast 

vid taxering för sjätte beskattnings
året efter det år då avgiften erlades. 
Ej heller i sistnämnda fall får avdra
get överstiga vad som återstår sedan 
övriga avdrag enligt denna paragraf 

åtnjutits. 

lO 

Fiirrslagen ~vdefw 

(1947:576) om starl~g inkomsrskart är 

art anse som B-inkomst . .4wlragcr/i:ir 

i detta fall hcräknm med beaktande 

m' det antal år 1-'arwuler den skart

skylil~ge dririr jordbruket eller röre.'

scn. dock högst.för rio år. Hänsyn skall 

1•id hediimningcn m' al'!lragets storlek 

tagas till elen skattskyld~ges Öl'f~ga pen

sionsskydd och andra möjlig/wter till 

ardrag för avgi/i som avses i /orsta 

strcket 6 ). A !'drager /ilr dock ~i örcr

stiga ett belopp som för rarie år som 

dritien pdgdtt motsmrar 6 gdnger det 

basbelopp som enlig! lagen om allmän 

.tifrsiikring bestämtsfiirjanuari månad 

det år varunder drifien i.fön·ärvskällan 

upphört och ej heller summan av äe 

belopp som under beskatrningsårer re
dovisats som nelloinräkr a1' /örriirl'.\

källan och sådan inkomsr m· tilltlillig 

förvärv.1w'rksamhe1 som iir art hän/Öra 
till vinsr med anledning av överldtcf1·e 

m•/örl'iirvskällan. A1ot bcsl111 m' rik~
skattererkf'I i )i-åga som m·ws i de11a 

st.veke tilr talan ej /liras. 
Oal'Sf'tt .tiirf'skriftema i de föregå

ende styckena !dr al'llragf!.ir m•gi/i som 

(/l'Scs i.första stycket 6) ej åtnjutas till 
högre belopp än skillnaden mellan 
sammanlagda beloppet av inkomster 
från förvärvskällor. som äro skatte
pliktiga i hemortskommunen. och 
övriga avdrag enligt denna paragraf. 

Kan avdrag för avgift som avses ijih··· 

.11a s~l'Cket 6) icke utnyttjas i hemorts·· 
kommunen, må avdrag för återsto·· 

den m· vad sålunda beräknars åtnjutas 
i annan kommun med belopp intil! 
den där redovisade inkomsten. i fö .. 
rekommande fall efter ::indra avdrag 
enligt denna paragraf som åtnjutc~ 

vid taxeringen i kommunen. Vad 
som sålunda ej kunnat avdragas får 
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Nurara11de ~vdclsc 

11 

Fiireslagen lvdelse 

den skattskyldige tillgodoföra sig 
genom avdrag senast vid taxering för 
sjätte bcsk<Jttningsårct efter det år d[1 
avgiften erlades. Ej heller i sist
nämnda fall får avdraget överstiga 
vad som återstår sedan övriga avdrag 
enligt denna paragraf åtnjutits. 

5H 
mo m . ' Skyldighet att erlägga skatt för inkomst åligger så framt ej 

annat föreskrives i denna lag eller i särskilda bestämmelser, meddelade på 
grund av överenskommelse eller beslut, varom i 72 och 73 ~~ sägs: 

a) fysisk person: 

för tid, under vilken han varit hiir i riket bosatt: 

för all inkomst, som av honom här i riket eller å utländsk ort förvärvats; 
samt 

för tid under vilken han ej varit här i riket bo-
satt: 

för inkomst av här belägen fastighet; 
för inkomst av rörelse, som här bedrivits; 
för avlöning eller annan därmed jämförlig förmån, som utgått av an

ställning eller uppdrag hos svenska staten eller svensk kommun; 
för avlöning eller annan därmed jämförlig förmån, som utgått av annan 

anställning eller annat uppdrag, i den mån inkomsten uppburits härifrån 

och förvärvats genom verksamhet här i riket; 
för pension och annan ersättning enligt lagen 0962:381) om allmän för

säkring eller pension på grund av anställning eller uppdrag hos svenska 
staten eller svensk kommun; 

.för belopp. som 111gdr på gm11d av 

fiirsäkring. som är pcnsionsfiirsäkring 

cnli'<l punkt '/ m• amisningarna !il! 

31 11; 

för ersättning enligt lagen (1954:243) om yrkesskadcförsiikring och lagen 
(1956:293) om ersättning åt smittbärare samt enligt annan lag eller författ
ning, som utgått till någon vid sjukdom eller olycksfall i arbete eller på 

grund av militärtjänstgöring; 
för dagpenning från erkänd arbetslöshetskassa enligt lagen ( l 973:370) om 

arbetslöshetsförsäkring och kontant arbetsmarknadsstöd enligt lagen 

( 1973:371) om kontant arbetsmarknadsstöd; 
för timstucliestöd och inkomstbidrag enligt studiestödsfagen (! 973:349); 
för annan härifrån uppburen, genom verksamhet här i riket förvärvad 

inkomst av tjänst; 

' Som senaste lydelse har upptagits lydelsen enligt prop. 1975176:70. 
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Fiires/ag<'ll lrtld\c 

för vinst å icke yrkesmässig avyttring av fastighet eller rörelse här i riket 

eller tillbehör till sådan fastighet eller rörelse: samt 

för belopp vilket motsvarar restituerad. avkortad eller avskriven social

förslikringsavgift till folkpensioneringen enligt 19 kap. 3 ~ lagen (] 962:38:) 

om allmiin försiikring, tilliiggspensionsavgift. sjukförsäkringsavgift eller al!

miin arbetsgivaravgift och med vilket avdrag enligt 46 ~ 2 mom. åtnjutits 

vid tidigare års taxeringar: 

bl staten: 
för inkomst av jordbruksdomiiner. skogar samt uthyrda eller med tomtriitt 

eller vattenfallsriitt upplåtna fastigheter: samt 

för inkomst av rörelse. som ej hiirflutit av bank- eller försiikringsrörelse 

eller av kommunikationsverk med tillhörande byggnader och anliiggningar 

eller av industriell verksamhet. som huvudsakligen avser att tillgodose sta

tens egna behov: 

cl landsting. kommuner och andra menigheter iivensom hushållnings· 
siillskap med stadgar som faststrillts av regeringen eller myndighet som 

regeringen bestlimmer: 
för inkomst av fastighet och av rörelse: 

dl akademier. Nobelstiftelsen samt stiftelsen Dag Hammarskjölds Min
nesfond. så ock allmiinna undervisningsverk. sådana sammanslutningar av 

studerande vid rikets universitet och högskolor i vilka de studerande enligt 

giillande stadgar iiro skyldiga att vara medlemmar samt samarbetsorgan för 

sådana sammanslutningar med iindamål att fullgöra uppgifter som enligt 
niimnda stadgar ankomma på sammanslutningarna. sjömanshus. svensk;., 
skeppshypotekskassan. skepps fartens sckundiirlånckassa. norrlandsfonden. 
statens ut vecklingsfond. Apotekarsocietetens stiftelse för friimjande av farm·· 
acins utveckling m. m .. Stiftelsen Industricentra. Sveriges exponrt1d, jiirn· 
kontoret. så liinge kontorets vinstmedel anviinclas till allmiint nyttiga iin· 
damål och kontoret icke liimnar utdelning åt sina deliigare. akticholaget 
tipstjiinst. svenska penninglotteriet aktiebolag, allmiinna sjukförsäkringsfon

den. pensionsstiftelser som avses i lagen om !ryggande av pensionsutfostelse 

m. m .. allm~inna försäkringskassor. unclerstödsföreningar. som icke bedriva 

till livförsiikring hiinförlig verksamhet. personalstiftelser som avses i lagen 

om tryggande av pensionsutfästelsc m. m. med iindamäl uteslutande att 

liimna understöd vid arbetslöshet, sjukdom eller olycksfall. stiftelser som 

bildats enligt avtal mellan organisationer av arbetsgivare och arbetstagare 

med iindamål att utgiva avgångsersiittning till frisWlld arbetstagare eller 
friimja Mgiirder till förmån för arbetstagare som blivit uppsagd eller löper 

risk att bliva uppsagd till följd av driftsinskriinkning. frirctagsnedliiggelse 

eller ra1ionalisering av företags verksamhet iivensom sådana ömsesidiga for
siikringsbolag, som avses i lagen om yrkesskadeforsiikring: 

rör inkomst av fastighet: 

e) kyrkor. andra trossamfund iin svenska kyrkan diirest de utöva kyrklig 
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;\'11rnra11de lrdl'lse Fiirl'slagen /n/d1l' 

verksamhet, sjukvårdsinriittningar vilkas verksamhet ej bedrives i vinstsyfte, 
barmhiirtighetsinrättningar, stiftelser som hava till huvudsakligt ändamål 
att under samverkan med militiir eller annan myndighet stiirka rikets försvar 
eller att, utan begränsning till viss familj, vissa familjer eller bestiimda per

soner. friimja vård och uppfostran av barn eller liimna understöd för be
redande av undervisning eller utbildning eller utöva hjiilpverksamhct bland 
behövande eller friimja vetenskaplig forskning. iivensom sådana föreningar 
vilka. utan att i sin verksamhet tillgodose medlemmarnas ekonomiska in
tressen. huvudsakligen verka för ändamål av den i fråga om stiftelser hiir 
angivna art: 

för inkomst av fastighet och av rörelse; 
I) svenska aktiebolag och sådana bolag, som enligt särskild författning 

:iro skyldiga att avstå sin vinst. ekonomiska föreningar, samfund, stiftelser, 
understödsföreningar. som bedriva till livförsäkring hänförlig verksamhet. 
verk, inriittningar och andra inliindska juridiska personer, dock såvitt gäller 
sådana juridiska personer som enligt författning eller på därmed jiimförligt 

siitt bildats för att förvalta samfällighet endast om samfälligheten har taxerats 
säsom särskild taxeringsenhet och avser marksamfallighet eller reglerings
samfällighct. samtliga här under I) avsedda bolag. verk och andra juridiska 

personer i den mån de ej inbegripas under punkterna d) och el: 
för all inkomst, som hiir i riket eller ;J utliindsk ort förviirvats: 
g) utliindska bolag: 
för inkomst av hiir beliigen fastighet; 
för inkomst av rörelse. som här bedrivits; samt 
för vinst å icke yrkesmiissig avyttring av fastighet eller rörelse hiir i riket 

eller tillbehör till sådan fastighet eller rörelse; 
h) allmiinna pensionsfonden: 
för all inkomst som härOyter av medel. som förvaltas av fjiirdc fond

styrelsen. samt i övrigt för inkomst av fastighet. 
Riksskatteverket m~), om särskilda sldl diirtill iiro, efter ansökan förklara. 

att stiftelse eller förening. som har till huvudsakligt lindamål att friimja 
nordiskt samarbete. i fråga om skallskyldighet eller eljest vid tilEimpning 
av denna lag skall anses jiin1stiilld med stiftelse eller lfaening, som ovan 
i första St}'l:ket vid c) angivcs. Sådant beslut må. när omst~indighetcrna 

det föranleda. av riksskatteverket återkallas. Över beslut, som riksskatte
verket meddelat enligt detta stycke. må klagan icke foras. 

4 mo m. · Har tiir1111i11s1agarc 1ill 

JIC11Siu11.~f(irsäkri11g Jlii gru11d m· .fiir-

111d 1111 aga r1 '/ liror1lna111 le I 11 f!Jlhll ri I /i ir
sii k ri 11gshc ft 1 J1 J1 .tiirc ./iirsäkri11gs1aga

r1•11s diid, skalljiirsiikri11gswgare11 \'(//'(/ 

1/.:a11s/..:rldi"tiir helor1rw1 i dcn md11 l!a11 

icke rid 111hcw/11i11g a1· 11101s1·ara111/c 

Senaste lydelse 197J:I I 13. 

4 m o m . Ö1wlc/Tcs J1Cllsio11.\liir

siikri11g gc110111 hndel11i11g. skall iil'crld-

1arc11 om·scll 1)1•erld1e!~c11 under sin 

lit·Sfid i tiirl'än·arcns willc \'(//'(/ skall

skr/dig fijr 111tälla11dl' hc/uf1f1. sdl'ida 

han ickl' skull<' ha rarir /)("riillf>..;ad 1ill 

al'drag rid 111girandc m· periodisk! 1111-
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Nurara11cle ~rdef~c 

belop[l lill.fiirmånstagaren skulle ham 

rnril bcriill(f!.ad Fil/ al'llrag/ör be/oppe! 

såsom .fiir omkostnad eller periodiskt 

understöd. Vad nu sagls om .fiirsäk

ri11gstagare11 skall iiga motsrarande 

1i//ii111[111i11g i ./i"dga 0111 den som e/ier 

/iirl'iirl' av/ursäkringcn l'id inko111stbe

ska11ni11ge11 skall anses som dess iigare 

en/(f!.t rad 11cda11 sägs. 

Har ägc111derii11 till fll'l1Sion.1/(irsiik

ri11g öre1gcill [111/i·sisk fll'/'Sllll skall om·

scll örerllitelsen .fiirsiikri11g1·1agarm 

under si11 lil'stid l'id inkomstbcskarr

ni11g1'n ansi's som jjjniikringl'ns ägare 

och iil'cn rara skallskyld(f!. tbr 111/ill

/a11dc belo[l{J. l"t11/ 11u sag/s skall dock 

i'i gälla om iigc111dc'rällen iil'Ngdll [lå 

a1111a11 rill (jj/id iff anstä/111ings/örhdl

la11de eller pd grund ar 11tmii111ing, 

ackord ell<'f konkurs och ci heller 0111 

iigandcriillcn iil'et:f!.åll flcl grund ar bo

delning i a11IC'd11i11g ar hemski/lnad el

ler iikte11skapsski/lnacl 01-hfbrsiikrings

f!/garen rid urbewlning ti/l fiirriirra

rcn. 111e1rsrara11dl' l'(Ji/ dc1111e llflf1b11ri1 

på grund m·.fiir\iikringcn. skulle harn 

rnril beriill(f!.Clli fil/ cmlrag hiil:/iir så

som /fir perindiskr undcr.wiid. I "ad i 

dcrra sr1 cke fiircskrires angående /iir

säkringsragarl'n skall iil'cn m·se den 

som e/il'r tiirrärr m· ,liirsäkring skall 

anses sr1111 dess iigarc rid inko111s1be

skauni11gl'n. 

Om siirskilda skii//iirl'/(f!.ga kan rik\

ska11c1·crkc1 pd ansi.ikan llll'lff!.il'a all 

den som fijrriirrar pe11sio11sfiirsiikring 

skall anses somtörsäkringcm ägare l'id 

ink11msrbcska1111i11gc11 iiren i (all dd 

1hl'rld1arcn enlig! rad i !iircgåcndc 

srrckl' sägs skall anses som iigare av 

/iirsiikring('I[. l!OI beslut. som riks

.1kallc1·crkc1 mcdclc/ar i sådan/ ären

d<'. tdr 1alw1 icke /bras. 

14 

Fiireslagen ~vdel.~e 

dcrsröd till.fiin·är\'llren. Föreligga sär

skilda skäl.far riksskatleverkel bes/illa 

all iiverldraren icke skall vara ska11-

skyldig i /i.irl'ärmrens .11älle. även om 

ifrerlåraren icke skulle ha mril beri.ir

l(f!.WI fil/ al'drag som här avses. Jfo1 

bes/ur som riksska11evcrke1 meddelat 

i sddant ärende .fi/r lalan icke .fiiras. 
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Nul'(lrande ~wle!w· 

Överlåter skattskyldig, som enligt bindande förpliktelse äger rätt att upp
bära periodiskt understöd eller därmed jämförlig periodisk intäkt, sin riitt, 
skall han alltjämt vara skattskyldig för utfallande belopp, i den mån han 

icke vid utbetalning till mottagaren skulle vara berättigad till avdrag för 
beloppet såsom för omkostnad eller periodiskt understöd. 

Am-isningar 
till 22 ~ 

I.' Till driftkostnader hiinföres lön eller liknande vederlag liksom underhåll 
åt personal, som anviints för jordbruket eller dess binäringar; undantags

förmåner, pensioner, periodiska utbetalningar på grund av förutvarande an
ställning på fastigheten; arrendeavgift; avgiild, som skolat utgå av fastig
heten; ränta på lånat kapital som nedlagts i fastigheten eller använts för 
dess drift; kostnader för inköp av djur, utsäde, foder, gödselmedel och dylikt; 

kostnader för reparation och underhåll av driftbyggnader, markanliiggningar 
och inventarier; kostnader för vård och underhåll av skog, såsom förvaltning, 
bevakning, väg- och byggnadsunderhåll, skogskultur, skyddsdikning, skogs
indelning m. m., samt vid skogsavverkning kostnader för virkets huggning, 
till redning, utdrivning, flottning m. m.; kostnader för försiikring av personal, 
byggnader, skog, gröda, djur. förråd och inventarier som ej ära att hänföra 
till personlig lösegendom, m. rn. 

Till reparation och underhåll hänföras vid tilliimpning av första stycket 
kostnader för sådana ändringsarbeten på ekonomibyggnad som äro normalt 
påräkneliga i jordbruksdrift, såsom upptagande av nya fönster- eller dörr
öppningar samt flyttning av innerväggar eller inredning i samband med 
omdisponering av ekonomibyggnad, exempelvis i samband med om!Hggning 
av driften från en animalieproduktion till en annan. Åtgärd som innebär 
en väsentlig änuring av byggnaden, såsom när ett djurstall ombygges för 
att i stället användas för helt annat ändamål, hiinföres dock ej till reparation 
och underhåll. 

Som driftkostnad skall anses även anskaffning och insättning av sådana 
utrustningsdetaljer i skyddsrum som ha viirde endast från civilförsvarssyn
punkt, såsom speciella dörrar, luckor och karmar för dessa, inre begräns
ningsviiggar för gasfång vid ingångar och reservutgångar, luftrenare och till

hörande fördel ningsledningar. 
Kostnad för inköp och plantering av träd och buskar för yrkesmässig 

frukt- eller bärodling får efter den sk!lttskyldiges eget val dragas av antingen 
i sin helhet för det år kostnaden uppkommit eller enligt avskrivningsplan. 
Vid planenlig avskrivning fördelas kostnaderna på ett antal år i följd så 
att de kunna i sin helhet dragas av under elen tidrymd odlingen beräknas 
vara ekonomiskt användbar. Föreskrifterna i punkt 4 sjätte stycket iiga mot
svarande tillämpning. 

Värdet av fastighetens egna produkter, som användas för fastighetens 

'Senaste lydelse 1972:741. 
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N111·ara11dc ~rdclsc· Fiircs/ag('/I lrclcfo· 

fortsatta drili, nir avföras som driftkostnad men skall då samtidigt upptagas 

som in tiik l. 
Avdrag för avsiittning till pen

sions- eller personalstiftelse för ske 
enligt bestiimmclserna om rörelse i 
punkt 2 av anvisningarna till 29 §. 

Avdrag för avsiittning till pen
sions- eller personalstiftelse och kosr-

11ad .fiir pmsions/1)rsiikri11g får ske 
enligt bestiimmelserna om rörelse i 
punkt 2 av anvisningarna till 29 ~. 

Redovisar arbetsgivare enligt lagen ( 1967:531 lom tryggande av pensions
utföstelse m. m. i sin balansriikning en post Avsatt till pensioner. iiger punkt 
2 av anvisningarna till 29 § motsvarande tilliimpning i fråga om jordbruks

fastighet. 
Hemmavarande barn, som uppnått 16 års ålder och deltagit i arbetet på 

fastigheten, anses tillhöra personal som anviints för verksamheten på fas
tigheten. Om barnet ej fyllt 18 år. giiller detta dock endast under forutslittning 
att barnets sammanlagda inkomst iir så stor, att den föranleder skatteplikt 

för barnet enligt 51 *· I lcnimavarande barn under 16 är anses i intet fall 
tillhöra personalen. (Jfr 20 § och dithörande anvisningar punkt 2.) 

Barn, som anses tillhöra personalen, taxeras sjiilvt för elen inkomst av 
arbete på fastigheten som barnet kan ha haft i form av pengar, natura
förmåner eller annat. Motsvarande belopp får dragas av som driftkostnad. 
För barn som deltagit i arbetet men icke anses tillhöra personalen får avdf'.lg 

icke göras. Lön och underhåll ät säclant barn skall ej heller upptagas som 
inkomst för barnet. 

Punkt 18 av anvisningarna till 29 § äger motsvarande tillämpning be
träffande inkomst av jorclbruksfastighet. 

till 25 ~ 

6.' Avdrag för avsiittning till pen- 6. Avdrag för avsiittning till pen-
sions- eller personalstiftelse fär ske sions- eller personalstiftelse och kosr-

enligt bestiirnmelserna om rörelse i 11{1(/)Ör pc11sio11s/r)rl'iikri11g får ske cn-
punkt 2 av anvisningarna till 29 ~. ligt bestiimmelserna om rörelse i 

punkt 2 av anvisningarna till 29 ~. 

Redovisar arbetsgivare enligt lagen om tryggancle av pcnsionsutfastelse 

m. m. i sin balansriikning en post Avsatt till pensioner. äger punkt 2 av 
anvisningarna till 29 ~ motsvarande tilliimpning i fr{1ga om annan fastighet. 

till 29 ~ 
2.a." Arbetsgivare för avdrag för medel. som avsatts till personalstiftelse 

enligt lagen om tryggancle av pensionsutflistelse m. m. 

b." Arbetsgivare 1~\r avdrag för b. Arbetsgivare får avdrag för me-

meclel, som avsatts till pensionsstif- del. som avsatts till pensionsstifielse 

' Senaste lydelse 1%7:546. 
10 Senaste lydelse 1967:546. 

" Senaste lydelse 1967:546. 
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telse enligt lagen om !ryggande av 
pensionsutfästelse m. m. för att upp
bringa stiftelsens tillgångar till vad 
som motsvarar upplupe11 del m• den 

U(/ästa pensi0tr (J/i' l § samma lag), 

som tryggas av stifielsen, efter av
drag för den skuld stiftelsen själv 
kan ha ådragit sig. Att stifielsens än

damål får 0111/i//fa pe11sion dt vissa 

pc1:sonCI' endast till hegriinsat he/opp 

.fiw11går av JO .11· tre(!je stycker nämnda 

lag. 

Avser pensio11ssti/ielscn au flygga 

pcnsions111fl.isrclse enligt allmän pen

sionsplan, me1t1<cs al'llrag .1or al'siitt

ning.fiir att täcka pensio11srescl1' e11/igr 

pcnsionspla1w11. 

C'.
12 Redovisar arbetsgivare enligt 

lagen om tryggande av pensionsut
fästelse m. m. pensionsskuld under 
rubriken Avsatt till pensioner i sin 
balansräkning och är denna posr stör
re iin motsvarande post vid utgången 

av föregående beskattningsår, får 
han avdrag för skillnaden mellan de 
båda beloppen. Om posten i·id he

skattningsårers utgång iirl'r\tt)~er lägsta 

belopp enlf~r 7 .11· nämnda lag, minskas 

aw/rage1 med överskjutande belopp 

(disp1Jnihla 1w11sio11smedef). 

" Senaste lyddse 196 7:546. 

2 Rik.sdogen 1975/ln. I sam/. Nr 31 
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Fiirl'slagen lrdelse 

enligt lagen (1967:531) om tryggande 
av pensionsutfastelse m. m. för att 
uppbringa stiftelsens tillgångar till 
vad som motsvarar arbetsgimrens 

pensionsresen· en/f~t a//111ä11 pensions

plan, som tryggas av stiftelsen, efter 

avdrag för elen skuld stiftelsen själv 
kan ha ådragit sig. 

c. A rbetsgivarefdr avdragjiir så stor 

del m• kostnademajiir pensiun~/iirsiik

ring som hehöl's.fiir atr helt elll'f' deMs 

trygga 1wnsionsåtagande C'llligr all111än 

pensio11.1p/a11. Arbetsgirnn'. som enlf1<t 

:!5 §lagen (J 96 7:531) om 1t:rggande av 

pensionsu1fäsrelse m. m. är skyldf~ att 

trygga upplupen del av pensions111/(is-

1cl1·e gl'nom art kiipa pensiom/iirsiik

ri11g. Jilr ardragfiir hela kostnadl'n/iir 

sddan .fiirsäkring, 0111 111/iisll'lsen ickl' 

avser arbe1stagarc i akticho/ag eller 

eko11om1\k ji'ircning som har besräm-

111andl' i11/~rla11dl' iil'cr/i'iretaget. Till 

grund.fiir bediimandc om en arbetsta

gare har lwstämmande i11/~v1ande läg

ges der samlade in11chm•1•1 av aktil'f' el

IN andelar i./iiretaget hos arbetstaga

ren !iiälrjä1111e sddana honom närstd

l'flde 1wrsoncr som nämns i 35 .11· 3 
1110111. tionde sti·ckct drn11a lag. 

d. Redovisar arbetsgivare enligt 
lagen (1967:53/) om tryggande av 
pensionsutfastclse m. m. pensions
skuld under rubriken Avsatt till pen
sioner i sin balansräkning och är md 

som enlft:I 30 f l mom. taxerings/agen 

( 1956:6]3) skall särskilt redo risas ifrå

ga 0111 pl'11sio11sdtaga11cle l'nl(1<I a//111ä11 

pcnsio11s{1fa11 större iin motsvarande 
hclopfl vid utgången av föregående 
beskattningsår, får han avdrag får 
skillnaden mellan de båda beloppen. 
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Nurarande lrdelse F11res/agrn ~rdelsc 

d. 13 Vid beriikning av avdrag enligt e. Vid beräkning av avdrag enligt 

b eller I' ovan får pensionsutfåstelse b eller d ovan får pensionsutfästelsc 

beaktas endast om försäkring för ut- beaktas endast om försäkring för ut-

fästelsen skulle ha varit sådan pen- fästclsen skulle ha varit sådan pen-

sionsförsäkring som avses i punkt I sionsförsiikring som avses i punkt l 

av anvisningarna till 31 *· av anvisningarna till 31 ~. 

Om särskilda skä/fbreligga. /ilr rik.1-

skm rererkcr hl'slura om al'!/rag m·.;-e
cndl' kosrnadl'!' .fijr af/ trrgga pcn

sions111/i'istd\'l· utiirer l'lld som gäller 

cnl~~t h-d m·an . .lfot st/dant hes/ut./i:lr 

wlan ej /iiras. 

till 31 * 
I." Med pension förstås dels be- I. Med pension förstå~ dels be-

lopp, som annorledes iin i följd av lopp, som annorledes iin i följd av 

försäkring utgår på grund av före

gående t.iiinsteförhållande, dels be
lopp, som på grund av lagen om all

män försäkring utgår i form av folk
pension eller tilHiggspension, dels 

ock belopp som utgår på grund av 

pensionsförsiikring 1·are sig denna ta
gits i samband med (iänst ellN a1111or

lecles. 
Med pensions förs ~i k ring 

förstås försäkring, som meddelas i 
hiir i landet bedriven försiikringsrö
rclse. om andra försäkringsbelopp 
icke skola utgä än 

I) å/dcrspension. utgdende hiigst 

under den försäkrades lil'stid. 

:!) inrnlid{lension. 111gående högst så 

länge denjörs·äkrade är arbets11/iirmii

gen eller har 11edsafl arbet~/örmåga. 

3J 1:/icrlern11de{lcnsion eller 

4) med dlders-. im•alid- eller efier

/e1·a11depension.f1)renat ka{litalbe/opfl, 

som utgår i samband med alf pensio

nen biiriar 111heta/a.1 eller llfl{lhiir eller 

" Senaste lydelse 196 7:546. 
" Senaste lyclclsc 1972:254. 

försäkring utgår på grund av före

gående tjänsteförhållande, dels be

lopp, som på grund av lagen om all

män försäkring utgår i form av folk
pension eller tilläggspension, dels 

ock belopp som utgår på grund av 
pcnsionsförsiikring. 

Med p c n s i o n s f ö r s ä k r i n g 

förstås försiikring. som meddelas i 
här i landet bedriven forsäkringsrö
relse, om andra försiikringsbclopp 
icke skola utgå Un dlder.11wnsion. in-

1·alidpension eller 1:/ierle1·ande{len

sion. Med.försäkrad m·ses den {lå rn•·s 

/irfbr.säkri11gc11 tagits eller. i/i"dga 0111 

inrnlid{le11sio11. den 1•ars arhetso/br

mdga /iirsäkri11gc11 m·sc1" Mee/ 1jii11.;

Tl'fll'11Sio11s/l'irsiikri11g .fiir.~Tås p<'llsi<111s

.försiikri11g. som tagits i samband med 

Tjänst och .fiir rilkc11 den /(irsiikracles 

arhetsgirare drngit s~i.: aff a11.mm1 fiir 

betalning ar hela argifien. 
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Nuvarande (rdelse 

försäkringen llf'phiir. 

Ålderspension, som här avses, må 

icke börja utgå vid lägre ålder än 55 

år, såvida icke med hänsyn till den.f(jr

säkrades yrke eller andra omständig

heter (t. ex. varaktig arbetsq/iirmåga) 

lägre pensionsålder kan anses skälig. 

19 

Föreslagen lvdelse 

I ji'åga om annan pension.~/örsäk

ring än (jiinstepension.~försäkring skall 

Jiirsäkringstagaren vara den .försäk

rade. Har .försäkringstagaren eller 

hans make eller person med i•ilken han 

sammanbor under iiktenskaps/iknan

detiirhdllwulen barn under 16 dr . .tär 

han taga .fiirsiikring O\'seende <:/ierle

vancle{lension på sin makes eller 1zrss 

arsedd persons lit•. om såclanr ham in

sättes som jiirmånstagare. 

Ålderspension .tär icke börja utgå 

vid lägre ålder än 55 år. Om särskilda 

skä/.fiirel(~ga. tiir dock regeringen el

ler, e/ier l'l'geringcns .ffirorclnande. 

riksskattevcrket ctier ansökan heslura 

all f1Cnsionfår hii1,ia utgå l'id lägre ål

ilcr. 
Alderspension .far utgå högst .så 

länge denjörsiikrade /ei•er, men under 

clen j(frsäkrades lil'stid lägst .fem år el

ler. om.försäkringen skal/ upphöra när 

den .försäkrade fi;ller 65 dr. lägst tre 

iir. Pensionen får under den .första 

kmårs{leriod under l'ilken den utbe

talas icke utgd med annat iin samma 

hclofl{1 i•id rn1je 11thewlningstillfiil/e el

ler med stf~ancle 11ensionshelopp. 

För ålderspension. som utgår enlf~t 

allmän 11ensions{llan gäller. om den 

skall llflflhiira innan den ./iirsäkmde 

avlider. md därom ut/iists c>nligt pla

nen. l'ad som enlf~r denna lag al'ses 

med allmän /ll'llSions{llan .tiwngdr al' 

_
18 11 I mom. si1111de st\'Cket. 

Fiirmdnstagarc.fär ej insättas till an-

11011 ålde1:5{1rnsions/iirsäkring än (iäns

tepc11sion\/iirsiikri11g. Till tiiinstepcn

sio11s/ön·äkri11g m·semdc dlderspen

sion skall anställd mra.fiirmånstagare. 

:\.Jet! imalidpmsion jörnås pension 

som utgår till t!en .fiirsiikrade högsr sd 

länge denne är arhe1sr1/iir111iigen l'llcr 

har 11edm11 arhef-5/iirmdga. lnmlid-
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Nuvarande lydelse 

Med efterlevandepension förstås 

pension. som efter den försäkrades 

död utgår högst så länge viss eller vissa 

i .Jiirsäkringsavtalet angivna personer 

leva. 

Såsom efierlevandepension skall ock 

anses pension, so111 utgår l'.fier de11.för

.~äkrades död oberoende av viss pcn

sionstagarl'S lh'. (/ö1:1·ö(/ni11gsrii111a) un

der .fiiru tsii tt ning 
a) att.fö1:w)("jningsrä/lfa11 är.fihnwd 

med livs\'Gr~~ ålderspensio11 eller med 

sådan lil'svarig e.fierleva11depe11sio11 till 

make eller ham. vilken skall hö1:ia utgå 

omedelbart e.fier den.fönäkrade.~ död. 

sa111t att.försö1jningsrä11ta11s årsbelopfl 

icke ö1•erstiger den lh'Sl'ariga {lensio

ne11s årshelopp, 
h) att .fiirsö1j11ingsrä11tan skall utgå 

under högst (iugu år. dock 111ed den i11-

skrä11k11i11ge11 att. då rä11ta11 är .flir
e11ad med liv.warig dlderspemio11, rän

tan likväl icke 111å utgå lä11gre ä11 till 

de111idp1111k1. dä de11färsäkrade skulle 

hava(y/11 9() år. och (i heller. l'id pen

sionsålder övN 70 dr, 1111der längre lid 

ii11 so111 motsvarar ski//11adcn 111clla11 

90 år och pe11sio11såldern, 

c) att pre111ier.fiir.försii1j11i11gsräma11 

och de11111ed de1111a.flire11ade lil'wariga 

pe11sio11e11 skola erläggas under lid. 

som icke med mera ii11.k111 dr 1111der

s1iger de111id 1111der 1·ilke11.försii(ini11gs

rä111a11 e11lig1 m·tale1 längst skall 111gd, 

samt all icke vid 11tgå11ge11m·111/.~01 ka

le11derdr 1111der .Jiirst11äm11da tid det 

sam111a11lagda belOflfll'I m· erlagda 

{lremier överslf~N det be/of1p, som l'id 

sam111a tidpunkt skulle hara erlagts. 

20 

Föreslage11 ~vdelse 

pc11sio11 far upphiira 1idf~as1 fi'lll år 

cfier del .fiirsäkri11gsal'fale1 1räflädes. 

I fi"dga om (iirmå11stagare gäller /ii
reskri/iema i .föregående s(vcke. 

Med efterlevamlepension förstås 

pension, som efter den försäkrades 

död utgår till 

I. den .fiirsäkrades make e//N till 

person med vilken den fiirsiikrade l'id 

1idp11nkf1'n tör .tiirsiiki'ingens 1eck11an

de sa111111a11hor under äk1e11skapslik

n11nde .fiirhåll1111den, eller 

}. ham fil/ dm j1)1:1·äkmdc eller !il/ 

fll'/"SOn som angil'i1.1· unc!N I. 
E/iNlernndepcmion .tdr 111gå hiigst 

sd länge dc11 e/icrlem111lc l1'n'r och/dr 

under den /(irsw .fc'mdrspcrind under 

1·i/ke11 de11111hewlas icke 111gd med a•1-

11a1 iin samma lwlopp rid varit.' 11tbe-

1al11i11gs1ill!iille eller med sligancle pe.'1-

sionsbc/opp. E/il'r!evanclepcnsion rill 

person som m·scs i .fiircgående strdc 

I . .t<lr upphiira niir denne .fio/ll'I" 65 dr 
eller ingår ny/I äkll'nskap. men i annat 

/iJ// under denncs lil'stid e;tiirriinfi'lll 

år .fiir!l111i1 c!ier clcn fiir.\l/kraclcs dii:/. 

/}il'f"h'\'(///(ll'f1C11Sio11 Till ham. SO/Il (/l'

Sl'S i .fiircgd('//clc ~I.veke }. skall upp

hiira senas/ när bamc1 (i"llN }0 dr. 

Ar hamc1 !iire .fi·llda }() dr rnrakl~t:I 

ofiirmögct 1i// arhc1c. tdr pcnsio11 dock 

111.~11 sd länge hamet lcl'cr. Har /ii•·

säkring arsecncle e/icrlcrnnclcp<'llSion 

!il! barn 1agi1s 11d sådan persons lil' som 

m·ses ifi.ircgdcndc s1ycke I .. skall fl{'ll

sioncn upphiira senast när ham1·1Jdll'r 

I f> år. 
Som .fiirmdnstagare till .försäkring 

aneencle l~fierlevwulepension .fi1r i11-

sii11as Cll(fas/ person Till rilken eticrlc

randcpension kan 111gd enl~~r nionde 

och tionde s1.rck1•1w. 

Fifrsäkringwi//kor, som med hiin.•;rn 
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N11vara11de (vdelse 

om {lremiebetal11i11gl'11jäm11t.fördelats 

å tid, som medfem år 1111derstiger den 

tid 1111der vilke11 Jiirsii1j11i11gsriinta11 

lä11gst skal/ utgcl. samt 
d) att i m·talet st(J(f~ats, alf rätt till 

återkii[I el/N belå11i11g av .försiikri11ge11 

icke skalljöreli,'.{ga och c:i heller rälf till 

såda11 jiirä11dri11g ar/ö1:säkri11ge11, alf 

de11 upphiir att vara pe11sion~/iirsäk

ri11g. 

Vid tillämp11i11ge11 m· bestämmelser-

11a 1111der a) i 11äs(/(iregåe11de stycke 

skall l'.fier/evandepension till den .för
säkrades e/il'rlel'a11dc mak<' anses sd

som livsl'ari,~. även om fll'llSio11 skall 

llflflhöra rid omgi/il'. 

Kapitalbclopfl, som utgå [Id gru11d 

av pension.\fiirsäkring. må tillsamma11s 

icke Öl'er.1·ti,~a det högsta årliga belop

pet ar dldNs- eller illl'alidpe11sione11, 

iikat. om f'./ierlcramfepe11sio11 skall 

utgå till make, ml'd det hiigsta årliga 

beloppet av c:fil'rlevandcpc11si11ne11. 

Skall cnli,~t avtal 0111 pe11.1·io11!:j/t'ir

säkri11g annan ålders{lensi1111 än S(li!a11 

som utges enligt allmä11 pensio11spla11 i 
den meni11g sum m·ses i lagen 

( !9fi 7:531) om 1ry.:~ga11de m• {le11si1111s-

11(/iis1else eller i111'(llidpensio11 llfl[lhöra 

elll'r ncdsii11as viss tid f'./ier dl't {len

sionsdldl'm eller arbl'lso/iir111åga11 in

trätt l'ller skall anna11 c:ficrll'rn11de
/}{'11Sio11 än jiirsiJriningsriillla llflflhöra 

el/er n('(lsä11as riss tid c:fiN dc11.försäk

radcs diid må denna tid icke wufcrsti

ga ./{'111 år eller, i.fidga 0111 ålders{le11-

sio11. so111 llfl[lhiir tidigast då dl'n .för

siikradc/i-flt 63 dr. cll och ett hall'/ år. 

21 

Föreslagen lydelse 

till bestämmelserna i den11a lag är av

giira11de .fiir .fi"dgan h11ru1•ida jörsäk

ri11ge11 är att anse som pe11sio11.~/iirsäk

ring, skall intagas ijörsäkri11gsm•talet. 

De11a skall desslllom i1111ehålla villkor 

mt.försäkringcn icke.lär pantsällas el

ler belånas och c:i hellN ä11dras på så

dant säll all den ei längre upp/dler de 

.föreskri/ier. som angivas.för {le11sions

.fiirsäkri11g i de1111a lag. eller i andra.fall 

än 11edan .föreskrires överlåtas eller 

åtffköpas. ,.frwlet jär icke i11nehålla 

a1111at villkor än sådant som är/ören

li,~t 111ed bestämmelserna om pensions

./iirsäkri11g i de11na lag. 

Undff den .försäkrades lil'Stid .tär 

pe11sio11.\/iirsäkring endast iirerlåtas. 

I. fil/ /iilid av anställnings/jjrhål/an
de, dän•id.fiirsäkringen.före eller efter 
iirer/å1elsen skall ha karaktär ar tiä11s
te{le11sions/iirsäkring. 

2. på grund av utmätning, liksom 

vid ackord eller konkurs eller 

3. genom bodelning. 

Nv ägare till pcnsion.~fiirsäkring 

skall omedelbart underrätta .försiik

ringsgivaren om .förvärret av .fiirsäk
ringen .. 41erkö11 ill' fll'11Sions/örsäkring 

/{/r utan hinda av bestämmelserna i 

denna lag ske. om del tekniska dter

kiipwärdcl llfl{lgår till hiigst /() 000 

kronor C'ller om särskilda skä/.fiireli,~ga 

och riksska11everke1 på särskild a11sö

kan /lll'(~~er det. 

Afot beslut. som riksska11everket 

meddelat i ärende enligt denna anvis

ningspunkt . .tär talan icke/r)ras. 

Med kap it a 1 förs ~i k r i n g förstå~ annan livförsäkring än pcnsions

tlirs~ikring. Till kapitalförsäkring hänföres mot statens grupplivförsäkring 
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Nul'Grande ~rdelse Föfl!s/agen ~vde/se 

svarande förmån från kommun, iiven om förmånen icke utgår på grund 

av försäkring. 

ln11ehdller arta/ 0111 li1:Jörsäkring . 

.fiirutom ll(fiistelse som avtal om pen

sionsförsäkring enl~v;t l'Gd Ol'an sagts 

må innehålla. Jämväl annan 111/iistel

se. måfiirsäkringen anses uppdelad på 

en pemions/örsäkring och en kapital

/Örsäkri11g. 

Ka11 li1:/(ir5äkri11g. vilke11 i1111ehåller i 

11iis(/i.iregdende stycke 0111/iirmälda ut

.fäste/ser. icke uppdelas på säll där 

siigs, e11iir pe11sio11e11s storlek icke be

stämts eller anna11 omstämJlghct av 

betydelse jör uppdelni11ge11 icke är 

kä11d. md 11ppdelninge11 ske e11fig1 

grunder. somjästställas av regeri11ge11. 

Försäkring. vilke11 enligt ova11 giv11a 

bestämmelser iir att hänföra till pen

sionsförsäkring ochf{ir vilke11 premie

betaf 11i11gen skall rnra Jiilfgiord inom 

fem årji·dnf(irsäkringsa\'/alets i11gåen

de. må 111a11 hinder av dessa hestiim-
mel1w anses såsom kapitalförsäk-

ring, därest förbehåll hiirom intagits 

i avtalet vid dess ingående. 

Försäkring, som enligt denna lag är 

att hänföra till pensionsförsäkring.tär 

anses såsom kapitalförsäkring, om 

förbehåll härom intagits i avtalet vid 

dess ingående. 

Premiebefrielseförsäkring skall anses tillhöra samma slag av försäkring 

som huvudförsäkringen. 

För att .f1irsäkri11g skall anses hara 

tagits i samband med tjänst erford

ras. att enligt anställningsavtalet 

skyldighet föreligger för arbetstagare 

att hava sådan försäkring eller att 

om sådan skyldighet icke föreligger. 

premier för försäkringen skola gäldas 

av arbetsgivaren eller av denne jäm

te arbetstagaren. För all .~iuk- eller 

o~l'cks!'a/f.~/iirsiikri11g ska({ a11srs harn 

tagits i samband med tjlinst erfordras 

111ö1·er rad /iimt sagts. att anmiilan 

angående nyssnämnda förhållanden 

skett hos försäkringsanstalten. Si11k

./Örsäkri11g enligt lagrn 0111 allmiin/(ir-

För att sjuk- eller olvckställ.~/örsii/..
ring skall anses ha tagits i samband 

med tjänst erfordras.att enligt an

ställningsvtalet skyldighet föreligger 

för arbetstagare att ha sådan försäk

ring eller att om sådan skyldighet 

icke föreligger, premier för försäk

ringen skola gäldas av arbetsgivaren 

eller av denne jiimte arbetstagaren. 

Vidarr skaf/ anmälas hos försäkri11gs

a11s1alte11 a11.törsäkringe11 har tagits i 

samband med tiänst. 
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Nuvarande (wf<'lw' 

säkring ellcr 111eds1iid däral' meddelade 

b('sfämmd1·cr cller/iirsäkring cn/(~1 la

gen 0111 _1.,.kesskadef(irsiikring anses icke 

sd.1·0111.försäkring. ragc11 i samba ml med 

riiinsr. 

23 

Föreslagen (wlelse 

Till livränta riiknas iiven höjning av livräntan och sådant tilliigg till denna 
som skall utgå under livräntans fortsatta bestånd. 

till 32 § 

3. 1
" Såsom intlikt av tjänst skall 

upptagas, bland annat, hyresvärdet 
av bostad, som kan vara åt den an
stiillde upplåten. För den, som iir an
stiilld såsom arbetare i jordbruk med 
biniiringar eller i rörelse eller eljest 
hos annan person och såsom löne
förmån åtnjuter bostad, skall alltså 
värdet av denna bostadsförmån 
medriiknas vid löneförmånernas 
uppskattning (jfr punkt I av anvis
ningarna till 21 §J. Vidare skall så
som intäkt upptagas värdet av andra 

utav den skattskyldige åtnjutna för
måner, därest han icke skulle varit 
berättigad att åtnjuta avdrag för ut
gifterna för förmånernas förvärvan
de för den hiindelse, att han själv 
förskaffat sig dem. Såsom intiikt 
skall således, under nyss angivna 
frirutsiittning, upptagas exempelvis 
viirdet av fri kost och fria resor 
ävensom skatter, försäkringsavgifter 
o. dyl., som arbetsgivaren betalat för 
den anställdes räkning (jfr dock 
punkt 8 h:ir nedan). 

3. Såsom intäkt av tjänst skall upp
tagas, bland annat, hyresvärdet av 
bostad, som kan vara åt den anstiill

de upplåten. För den, som är anställd 
såsom arbetare i jordbruk med bi
näringar eller i rörelse eller eljest hos 
annan person och såsom löneförmån 
åtnjuter bostad, skall alltså värdet av 
denna bostadsförmån medräknas 
vid löneförmånernas uppskattning 
(jfr punkt I av anvisningarna till 
21 §).Vidare skall såsom intäkt upp
tagas värdet av andra utav den skatt
skyldige åtnjutna förmåner, diirest 
han icke skulle varit berättigad att 
åtnjuta avdrag för utgifterna för för
månernas förviirvande för den hän
delse, att han siiilv förskaffat sig 
dem. StL~orn intiikt skall således. un
der nyss angivna förutsiittning, upp
tagas exempelvis värdet av fri kost 
och fria resor iivensom skatter, för
siikringsavgiftcr o. dyl., som arbets
givaren betalat for den anstiilldes 
räkning (jfr dock punkt 8 hiir nedan). 
Arbc1.1gimres kosmaderjör 11y~~andc 

m· arberslagares 11ension genom ar
särrning eller pensivn.~/rlrsäkring 111giir 

dock icke skarre11likrig inräkr .fiir den 

ansrällde. 

Angäende viirdesiittningen å bostadsförmån och andra naturaförmåner, 
som kunna ingå i avlöningen, meddelas bestiimmelser i 42 ~ och diirti!I 

15 
Senaste lydelse 1965:571. 
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Nuvarande ~wld~e Fiireslagen ll'lll'l~e 

hörande anvisningar. Är tjänstebostad med hänsyn till vederbörande tjänst
innehavare i tjänsten åliggande represcntationsskyldighct större än som 
skiiligen kan anses erforderligt för en person i motsvarande ställning men 
utan särskild, med tjiinstcn förenad reprcsentationsskyldighet, skall såsom 
värde å bostadsformånen upptagas allenast vad som kan anses motsvara 
en bostad av sistnämnda beskaffenhet. Motsvarande gäller, därest tjänste
bostad av annan anledning 1ir större än som kan anses erforderligt for tjänst

innehavarens och hans familjs behov. Har tjänstinnehavare fått utgiva er
sättning för bostadsförmån. skall givet vis bostadens uppskattade viirde diir
med minskas. 

Förmån som avses i 32 ~ 3 mom. fjärde stycket kan bestå i t. ex. rabatter 
vid inköp av varor i arbetsgivarens rörelse, förfriskningar som utan ersättning 
tillhandahållas i samband med arbetet, måltider som genom arbetsgivarens 
försorg erhållas till ett liigre pris lin i öppna marknaden eller nyttjanderätt 
till fastighet för vilken vederlaget bestiirnts till obetydligt lägre belopp i:in 
i orten gällande hyrespris. Vid bedömande av om förmånen skall upptagas 
så~om intäkt skall hänsyn tagas till det samri1anlagda värdet av de förmåner 
av ifrågavarande slag som den skattskyldige åtnjutit från samme arbet..;

givare. 1 länsyn skall cl1irvicl ock tagas till den besparing i normala levnacl.;;
kostnacler som förmånen kan ha inneburit för den skattskyldige. För att 
förmånen icke skall upptagas såsom inUikt giiller vidare den förutsiittningen 
att förmånen icke framstår som ett med lön eller pension j1imf6rbart vederlc;g 

utan som en åtgärd för att bereda trivsel i arbetet cl. likn. eller ock utgår 
på grund av sedvänja inom det yrke eller elen verksamhet varom fråga 

iir. Äger elen skattskyldige mot avstående av förmånen erhålla ersättning 
i penningar, bör förmånen i regel betraktas så<>om avsedd att utgöra direkt 
vederlag för utfört arbete. 

till 33 ~ 
I." För avgifter. som skattskyldig I. l'ör avgifter. som skattskyldig 

i samband med sin tjiinst erlagt för 
egen eller efterlevandes pensioner

ing annorledes än genom försäkring, 
må avdrag ske endast om pensioner

ingen anordnats på sätt i anvisn'lng
arna till 31 * fbreskrivcs som villkor 
för att livförsiikring skall hänföras till 
pensionsförsäkring. Angdendc ska11-

sky!ll~~s rii11 fil/ ardrag .fi.ir m:~i/ier. 

'" Senaste lydels.: 1950:308. 

i samband med sin tjiinst erlagt för 
egen eller efterlevandes pensione:
ing annorledes än genom försäkring, 

mä avdrag ske endast om pensioner
ingen anordnats på sätt i anvisning

arna till 31 * föreskrives som villkor 
för att livförsiikring skall hänföras till 

pensionsförsäkring. 
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Numrandi' (vdel1l' 

som han annorledes än i samhand med 

tjänst erlagt ./iir egen eller ejierle1'(Jf1-

des pensionering, se 46 .~· 2 mom. 
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Föreslagen (vdclse 

till 53 ~ 

2. 17 Verksamhet på grund av anställning i svenskt företag anses utövad 
här i riket även om tjänsteinnehavaren i och för sin tjänst måste göra tillfälliga 
besök utomlands eller under längre tid uppehålla sig därstädes under kring
resande (t. ex. handelsresande). 

Person. som icke är bosatt eller 
stadigvarande vistas i Sverige, be

skattas här för pension, som utgår 
enligt lagen om allmän försäkring el
ler på grund av förutvarande anställ
ning eller uppdrag hos svenska sta

ten eller svensk kommun. Annan 
pension eller förmån, som utgår här
ifrån till sådan person på grund av 
förut varande tjänst, beskattas i Sve
rige, om den tidigare verksamheten 
huvudsakligen utövats här. För så
dan person föreligger däremot ej 
skattskyldighet för annan pension än 
nu sagts eller för livränta eller andra 
enligt 31 ~ med inkomst av tjänst 

likställda förmåner, som icke åtnju
tas p(1 grund av något tjiinsteförhål
landc. 

Person, som icke är bosatt eller 
stadigvarande vistas i Sverige, be
skattas här för pension. som utgår 
enligt lagen om allmän försäkring el
ler på grund av förut varande anställ
ning eller uppdrag hos svenska sta
ten eller svensk kommun eller pd 

grund m'.fiirsäkring. som är pensions

./iilxäkring en/~~/ punkt I m· anl'isning

ama till 31 ,\". Annan pension eller 
förmån, som utgår härifrån till sådan 
person på grund av förutvarande 
tjänst. beskattas i Sverige, om den 
tidigare verksamheten huvudsakli
gen utövats här. För sådan person 
före I igger däremot ej skattskyldighet 

för annan pension iin nu sagts eller 
för livränta eller andra enligt 31 ~ 

med inkomst av tjänst likställda för-
måner. som icke åtnjutas på grund 
av något tjiinsteförhållande. 

Bestiimmclsen i 53 ~ I mom. första stycket a) om skattskyldighet för den 
som ej varit bosatt hiir i riket för avlöning eller annan diirmed jämförlig 
förmån eller pension, som utgått på grund av anställning eller uppdrag hos 
svenska staten, gäller beträffande den som anstiillts av svensk utlandsmyn
dighet eller utomlands för fältprojekt får bilateral biståndsverksamhet (lo

kalansUlld) blott om han icke är medborgare i anstiillningslandet. Regeringen 
äger medgiva befrielse från skattskyldighet, som här nämnts, för sådan lo
kalanställd i utomeuropeiskt land som icke är svensk medborgare. 

Denna lag träder i kraft den dag riksdagen beslutar. 

" Sena~te lydelse 1966:729. Jfr iivcn 1974:769. 
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2 Förslag till 

Lag om ikraftträdande av lagen (1975:00) om ändring i kommunali
skattelagen (1928:370) 

1 liirigcnom föreskrives följande. 

1 § Lagen ( 1975:00) om ändring i kommunalskattclagen ( 1928:370) och der
na lag triider i kraft den I januari 1976. 

2 § De nya bestiimmelserna i punkt I av anvisningarna till 31 ~ kommu
nalskattelagen ( 1928:370) tillämpas första gången vid 1977 års taxering. Har 
pensionsförsiikring tagits i. överenstiimmelse med ansökan, som kommit 
in till försiikringsgivarens huvudkontor före utgången av år 1975, skall doc:< 

iildre bestiimmelser alltjämt gälla .. i\ndras försäkringsavtalet eller insiittes 
förmånstagare efter utgången av år 1976 i strid mot de nya bestämmelserna. 
skall mot försäkringen svarande premiereserv och övriga tillgodohavanden 
vid tidpunkten för ändringen anses som på grund av försäkringen utbetalt 
belopp under det beskattningsår clå ändringen sker. Överenskommelse, som 
medför ökad premieförpliktelse totalt eller för år räknat, skall vid tilliimpning 
av denna paragraf anses som nytt försäkringsavtal. 

J § De nya bestiimmelserna i 33 ~ I mom. liksom punkt 3 av anvisningarna 
till 32 ~ och punkt I av anvisningarna till 33 ~ kommunalskattelagen 
(1928:370) tillämpas första gången vid 1976 års taxering. Dock gäller äldre 
bestiimmclser vid 1976 ~\rs taxering och i fråga om eftertaxering för år 1976 
och tidigare år för pensionsförsäkring, som tagits i samband med tjiinst, 
om försiikringen tecknats i överensstämmelse med ansökan. som inkommit 
till försiikringsgivarens huvudkontor senast den 24 april 1975. 

4 § De nya bestiimmelserna i 53 ~ I och 4 mom. och punkt 2 av anvis
ningarna till 53 ~ kommunalskattclagen (1928:370) tillämpas första gången 
vid 1977 års taxering . .Ä.ldrc bestiimmelser i 53 ~ 4 mom. gäller vid 1976 
års taxering och i fråga om eftertaxering för år 1976 och tidigare år sam: 

i fråga om pensionsförsäkring. för vilken bestämmelserna i punkt I av an·· 

visningarna till 31 ~ kommunalskattelagen i deras äldre lydelse tilliimpas. 

5 § Punkt 10 av anvisningarna till 32 ~ kommunalskattelagen (]928:370) 
upphör att giilla från och med 1978 års taxering. Överlåtes pensionsförsäkring. 
för vilken bestämmelserna i punkt 1 av anvisningarna till 31 ~ kommu· 
nalskattclagen i deras iildre lydelse tilliimpas. efter utgången av ar 1976 
i strid mot de nya bestiimmelserna i punkt 1 trettonde stycket av an

visningarna till 31 ~ nämnda lag. skall mot försäkringen svarande premie
reserv och övriga tillgodohavanden vid tidpunkten för överlåtelsen anses 

som pi1 grund av försäkringen utbetalt belopp under det beskattningsår då 
överlåtelsen sker. 
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6 § De nya bestämmelserna i 46 ~ 2 mom. kommunalskallelagen ( 1928:370) 
tilliimpas första gången vid 1977 års taxering. Äldre besliimmelser tillämpas 
vid 1976 års taxering och i fråga om eftertaxering för år .1976 och tidigare 
år. Har pensionsförsäkring tagits på grund av ansökan. som kommit in 
till försiikringsgivarens huvudkontor efter den 20 januari 1975. gäller vid 
1976 års taxering och i fråga om eftertaxering för år I 976 bestämmelserna 
i andra stycket. 

Avdrag för avgift får åtnjutas med högst 40 procent av inkomst av jorcl
bruksfastighet eller rörelse samt 20 procent av inkomst av tjiinst, allt i den 
mån inkomsten skall upptagas till beskallning vid taxering till statlig in
komstskall för beskattningsåret samt enligt 9 ~ 3 mom. andra stycket lagen 
(1947:576) om statlig inkomstskatt är att anse som A-inkomst och tillsam
mans ej överstiger tjugo gånger det basbelopp som enligt lagen () 962:381) 

om allmän försäkring bestämts för januari månad år 1975. Har den skatt
skyldige äldre pensionsförsäkring. för vilken yrkas avdrag vid 1976 års 
taxering. skall avdraget för sådan försäkring avräknas från det belopp, varmed 
avdrag enligt vad nu föreskrivits eljest skolat få åtnjutas. Föreligger syn
nerliga skäl, får riksskatteverket på ansökan besluta att avdrag för avgiften 
får åtnjutas utan hinder av fdreskrifterna i detta stycke. Härjiimte skall äldre 
bestämmelser i 46 ~ 2 mom. sista stycket kommunalskallelagen tillämpas. 

Mot riksskatteverkets beslut i ärende. som avses i denna paragraf. får 
talan ej föras. 

7 § Såsom pensionsförsäkring. vilken äges av elen skattskyldige, skall vid 

tilfampning av bestiimmelserna i 46 ~ 2 mom. kommunalskattelagen 
( 1928:370) i dess nya lydelse anses iiven pensionsförsäkring som äges av 
den skattskyldiges omyndiga barn under förutsiittning att försiikringen med
delats i överensstiimmelse med ansökan. som kommit in till försiikrings
givarens huvudkontor senast före utgången av år 1975. 

8 § Oe nya bestämmelserna i 19 ~. 28 ~ I mom. samt punkt av anvis
ningarna till 22 ~-punkt 6 av anvisningarna till 25 ~ och punkt 2 av an
visningarna till 29~kommunalskattelagen<1928:370) tilliimpas forsla gången 
vid 1977 ärs taxering . .Ä..ldre bestiimmelser giiller vid 1976 ärs taxering och 
i fråga om eftertaxering för år 1976 och tidigare år. Vidare får arbetsgivare 
tilliimpa äldre bestiimmelser jiimviil beträffande utfästelse om pension som 

lämnats skriftligen senast den 31 december 1975. I fråga om pensionsut
fästelse till arbetstagare med sådant bestämmande innytande i aktiebolag 
eller ekonomisk förening som avses i de nya bestämmelserna i punkt 2 c 
av anvisningarna till 29 ~ kommunalskattelagen giiller dock följande. De 
nya bestiimmelserna i punkt I av anvisningarna till 22 ~. punkt 6 av an
visningarna till 25 ~ och punkt 2 c av anvisningarna till 29 ~ tilWmpas första 
gången vid 1977 års taxering samt i det fall pensionsförsäkring tagits på 
grund av ansökan, som inkommit till försäkringsgivarens huvudkontor efter 
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den 24 april 1975 redan vid 1976 års taxering. För räkenskapsår, som avsluta·ls 

efter den 30 juni 1975, far avdrag får medel, som avsatts till pensionstiftcl~:e 

enligt lagen 11967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m. m., endast 

ske för att uppbringa stiftelsens tillgångar i vad de är hänförliga till sådan 

arbetstagare till vad som motsvarar arbetsgivarens pensionsreserv enligt all

män pensionsplan. Redovisas för sådant räkenskapsår enligt bestämmelserna 

i nämnda lag pensionsskuld under rubriken Avsatt till pensioner i balam

räkningen, får avdrag åtnjutas för ökad avsättning endast i den mån ökningen 

är erforderlig för att trygga pensionsåtagande enligt ellmän pensionsplar:. 

I övrigt tillämpas i fråga om räkenskapsår som här avses de nya bestäm

melserna i 28 ~ I mom. sjunde stycket tredje punkten för arbetstagare varom 

fråga iir i detta stycke. 
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3 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1969:754)om ändring i kommunalskattelagen 
(1928:370) 

Härigenom föreskrives att punkt 3 av övergångsbestämmelserna till lagen 

( 1969:754) om ändring i kommunalskattelagen ( 1928:370)' skall upphöra att 
gälla med utgången av år 1975. Äldre bestämmelser gäller alltjämt vid 1976 
års taxering och eftertaxering för år 1976 och tidigare år samt betriiffandc 
ansökan som inkommit till riksskatteverket senast den 31 december 1975. 
I Iar riksskatteverket meddelat förklaring som avses i punkt 3 första stycket 
av övergångsbestämmelserna skall i fråga om sådan försäkring bestämmel
serna i lagen om ikraftträdande av lagen (1975:000) om iindring i kom
munalskattelagen () 928:370) äga motsvarande tillämpning. 

Denna lag triider i kraft en vecka efter den dag, då lagen enligt uppgift 
på den har utkommit från trycket i Svensk författningssamling. 

'Scnas1c lydelse av punkt 3 av övergångsbestämmelserna till lagen ( 1969:754) om 

:indring i kommunalskattclagcn (I 928:J70l 1974:725. 
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4 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1947:576) om statlig inkomstskatt 

Htirigenom föreskrives att 6 ~ 4 mom. lagen (\947:576) om statlig in

komstskatt' skall ha nedan angivna lydelse. 

N111'(1ra11de lrdelse 

4 mo rn.' liar .förmånstagare till 

pe11sion.~/örsäkri11g pd gru11d av för-

111å11s1ag11retiiron/11a111lt'f llflflh11ri1.tlir

siikri11gshelopf1 ./(ire /(irsäkri11gstaga

re11s diid. skall,lörsiikri11gswgare11 l'Gra 

skarrskyldig/iir hc/Oflf1l'f i elen 111d11 ha11 

icke l'id 111hera/11i11g m· motsrarande 

hc/oflfl rill /iir111å11s/agare11 skulle hm·a 

rarir hl'riilligad fil/ avdrag.fiir bl'IOflpl'I 

1dso111 /iir omkos111ad eller {leriodiskr 

11111/Nsriid. l'ad 1111 sagts om /örsäk

ri11g.1ragar<'n skall iiga mv1.wara11dc 

1i/lii111p11i11g i )i"dga 0111 dc11 som c/icr 

/iirrärl' m·.fiirsäkringen rid i11komsrhe

ska1111i11g1'11 skall anses som dl'ss ägare 

l'nligt l'(/d 11edan siig.1. 
Har iiga11derii11 rill rwnsions/iirsäk

ring iir('fgt/11 pd fi•sisk fll'rSOll ska// 11m•

se11 iit·erlå1clscn ./i.irsäkring11agaren 

under sin lil•.\fid l'id i11komsrbeska11-

11inge11 anses so111 /örsiikri11gl'llS ägare 

och iit'l'n mra skallskrldi'.!. /iir 111/i://

la11dc bl'fOJ>J>. I 'ad 1111 sagt.1 .skall dock 

ej gälla om äga11dcrä11cn iir('lgårr på 

annan rill tiiljd m· ans1äll11ings/örhdl

la11di' cllcr 11d grund m· 111111ä111ing, ac

kord eller konkurs och ej heller 0111 

iiganderä11e11 iirl'lgtlll {Id grundat• ho

di'l11i11g i anledning av hemskillnad c!

IN iik1cnskaf1sskillnad oc·htiirsäkrings-

1agari'11 1•id 111hernl11ing till fiirl'ärrn

ren. 11101.\\'ilrandi' rad denne llf'{lburit 

{Id grund m· tiirsäkri11gcn, skulle hal'(J 

Senaste lydelse av rubriken 1974:770. 

Senaste lydelse 1973: 1114. 

Föreslagen frdc/se 

6 ' ' 
4 rn om. Öl'crldres 1w11sio11sförsäk

ri11g genom hodc!ning, skall Ö\'erldra

rcn om·sctt över!dtclscn undN sin lirs

rid j/Örvärl'arens ställe vara skatrskyl

df'.!. /iir 11t!'alla11de belopp, sdl'ida lwn 

icke skulle ha \'arir bcrärrf'.!,ml rill m·

drag vid urgivande av f1Niodiskt 1111-

dersiiid 1ill/örvii1wJre11. Föreligga sär

skilda skä/Jdr riksskatte1•crkc1 hnluta 

atl Öl'er!drarcn icke skall mra ska!t

skyldig i ./Örl'iirl'arcns ställe, även om 

Öl'erlc/1arc11 ick<' skulle ha l'arit bNdF 

tf'.!,ad till avdrag som här avses. ,Hor 

beslut som riksskatteverket 111eddi'la1 

i sddant ärende /dr talan icke /bras. 
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Nuvarande ~vdelse 

\'(lf"il herätligad fil/ al'drag härför sd

som för periodisk! unders/öd. Vad i 

det1a slycke .föreskrives angdende /Ör

säkringsragaren skall Öl'('fl avse de11 

som e/;er /Örl'än· al' _/örsäkring skall 

anses som dess ägare vid inkoms1he

ska1111i11ge11. 

Om särskilda skäl.föreligga kan riks

ska11e1·erke1 pd ansöka11 mecf~il'(l all 

de11 som .fbrvärval pensio11sfbrsäkri11g 

skall at1ses somtörsäkringens ägare rid 

inkvms1beska1tt1ingen iiven i ,/(J// eld 

iiverld1are11 enlig! l'Od i ./Öregdende 

s1ycke sägs skall anses som ägare av 

./orsäkringet1. Mol beslur. som riks

ska11everke1 meddelar i sddanl ären

de, _li/r ralan icke .föras. 

31 

Föreslagen ~rclelse 

Överlåter skattskyldig, som enligt bindande förpliktelse äger rätt att upp
biira periodiskt understöd eller därmed jiimförlig periodisk intäkt, sin rätt, 
skall han alltjämt vara skattskyldig för utfallande belopp, i den mån han 
icke vid utbetalning till mottagaren skulle vara beriittigad till avdrag för 
beloppet såsom för omkostnad eller periodiskt understöd. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1976 och tillämpas första gången 
vid 1977 års taxering. Äldre bestiimmelser giiller vid 1976 års taxering och 
ertertaxering för år 1976 eller tidigare år samt i fråga om pensionsförs~ikring 

för vilken tillämpas punkt I av anvisningarna till 31 ~ kommunalskattelagen 
( 1928:370) i deras lydelse intill den I januari 1976. 
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5 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1958:295) om sjömansskatt 

Härigenom föreskrives att 12 ~ I mom. lagen ( 1958:295) om sjömansskatt' 
skall ha nedan angivna lydelse. 

Föreslagen ~rde!w' 

lH 
mo m.2 Gör sjöman. som har att erlägga sjömansskatt enligt 7 ~- san

nolikt att han året efter beskattningsåret vid taxering enligt lagen om statlig 
inkomstskatt skulle kunna påräkna avdrag för 

a) underskott å egen eller makes förvärvskiilla. 
b) utbetalning av periodiskt understöd, 
c) avgift för sådan pensionsför- c) avgift för sådan pensionsför-

siikring, som avses i 46 ~ 2 mom. 
2) kommunalskattelagen, 

säkring, som avses i 46 ~ 2 mom. 
tiirsra sT\'cket 6) kommunalskattela
gen (! 928:3 70). 

cl) sådant underhåll av icke hemmavarande barn. som avses i 46 ~ 2 morn. 
4) kommunalskattelagen, eller 

e) nedsatt skatteförmåga 
må genom beslut om jämkning föreskrivas. att den eljest beskattningsbara 

inkomsten skall minskas med belopp motsvarande vad av sådant avdr .. 1g 
kan antagas icke bliva utnyttjat vid nu niimnd taxering. 

Jiimkning i fall som avses vid a)-d) må dock endast medgivas. om den 
till sjömansskatt beskattningsbara inkomsten cliirigenom nedsiittes med 
minst 600 kronor. 

Denna lag träder i kraft elen I januari 1976 och tillämpas första gången 
vid 1977 års taxering. 

' Lagen omtryckt 1970:933. Senaste lydelse av rubriken 1974:777. 
2 

Senaste lydelse 1973: 1118. 
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6 Förslag till 

Lag om ändring i taxeringslagen (1956:623) 

Härigenom föreskrives i fråga om taxeringslagen (1956:623)' att till 30 ~ 
skall fogas ett nytl moment, 2 mom .. och till 37 ~ ett nytt moment. 6 
moni., av nedan angivna lydelse. 

/V111'i/ra11cle lrdelw• Frireslage11 (rdclw' 

l 111o111. Dcklarationsskyldi.~ som 

avses i I mom. och som fiir beska11-

11ingsåret enligt lage11 (1967:531) om 

11:1xgr111dc m· µcnsions111/i.is1clse m. 111. 

i s/11 hala11sriik11i11g ti'doFiWr pensio11s

sk11lcl undN ruhrikcn Avsatt till pen

sionl'!" skall i .~iiilrdcklaratio11en särskilt 

rcdm·1\a vad som avser f1Ct1.1io11sdta

gal1ili' enli.~t allmä11 pensionsplan. Så

dan redoi·isni11g skall arn' /iM11//la11-

clena vid såväl beska11ningsdrc1s in

gång som dess 111gå11g. Alln;iin pcn

sionsp/an har clän'iil samma innchörcl 

som i 4 .11 lagen om 11:vggande al' pcn

sions111täs1elsc 111. 111. Afrd allmän 

pcnsio11splan liks1älles i fäll där pen

sionsåtaganclc enli,~t allmän f1Ct1sio11S

f1/an icke föreligger r1rnsionsdtagandc 

ti:ir r1r•nsinmf(irmåner som 1:r111111cs 
inom wul som är scdrnnligt cn/f~I all

män 11ensio11Sflla11 i ti"dga om arhc1s

wgarc mu/ motsi•arande llfl{lgi/;cr. 

3H 
6 mo 111. Fiirsäkri11gsansra/1 skall 

senast elen 31 januari uncl<'r taxcrings

årcl lämna llflflgi/; i dc1/äll pensions

fiirsäkri11g, som medddah med till

liimflning av äldre bes1iimmelser i 

p11nk1 I av anl'isningarna 1ill 31 _,1· ko111-

111111wlska11clagcn (1928:370!. ändrats 

i s1rid 11101 de nya hes1ämmc/scma i 

nämnda p11nk1 eller .tiirmdnswgarc 

'Lagen omtryckt 1971:399. Senaste lydelse av rubriken 1974:773. 

3 Riksdagen 1975176. I sam!. Nr 31 
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Nuvamnde ~vdelse 

34 

Föreslagen ~vdcl~e 

under bcskattningsdret i11Sa11S till./ör

säkringen. Därrid skall iiren angivas 

den mot jiirsiikringen warande pre-

111iereserl'e11 och öi·r(~a rillgodohara11-

de11 rid tidpunkten .tör ändringen. 
Uppgift skall mfattas på blankett 

enlWfästställtformulär. Ett exemplar 

av uppgi/icn skall senast den 31 Ja

nuari under taxeringsåret översändas 

till den .försäkrade. 

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1976. De nya bestämmelserna 

30 ~ 2 mom. tillämpas första gången vid 1976 års taxering i fråga om 

deklarationsskyldig, som omfattas av bestämmelserna i 8 ~ ljärde-åttor1de 

punkterna lagen (I 975:000)om ikrafttriidande av lagen ( 1975:000) om ändring 

i kommunelskattelagen ( 1928:370), och för övriga deklarationsskyldiga, som 

liimnat utfästelse om pension efter utgången av år 1975, första gången vid 

1977 års taxering. De nya bestämmelserna i 37 ~ 6 mom. tillämpas för>ta 

gången i fråga om kontrolluppgift till ledning för 1978 års taxering. 
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7 Förslag till 

Lag om ändring i lagen (1927:77) om försäkringsavtal 

Härigenom föreskrives att 3 ~ lagen (1927:77) om försäkringsavtal skall 
ha nedan angivna lydelse. 

N11mra11dc ~rdef~c Föreslagen ~vddse 

H 
Avviker försiikringsvillkor från bestämmelse i denna lag. vare det ej hinder 

för villkorets tillämpning. med mindre sådant i lagen angives. 

Överlåtelse. fl{l/ltsä1111ing . .fiirmåns

tagarförordnande eller annat Jiirfo

gam/e Öl'er/orsäkring är utan verkan 
om fiirfogandc1 skc11 i s1rid 11101 .fiir

siikringsl'illkor. som en/~~/ komm1111a/

skat1clagen (/ 9}8:3 70) skall intagas i 

fijrsäkringsa\'/a/ct. Förhud mot över

ldtel~e skall dock ei u1giira hinder mot 

utmätning elll'!" iil'erlätcl~e l'id ackord 

eller konkurs i vidare mån än sddant 

hindcrtöreliggcr pd gmnd m· vad eljest 

.föreskrii'its i lag clll'r annan .fiir/a11-

11i11g. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1976 och iiger tillämpning på för
säkringsavtal som tillkommit efter utgången av år 1975. 
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8 Förslag till 
Lag om ändring i lagen (1941 :416) om ansskatt och gåvoskatt 

Hiirigenom föreskrives att 12 ~ lagen (] 941 :416) 0111 arvsskatt och gå
voskatt skall ha nedan angivna lydelse. 

Nul'arande ~rde!~c Fiireslagen lrde/\"i' 

IH' 
Har någon i enlighet med lagen ( 1927:77) om försiikringsavtal insatts såsom 

förmånstagare och erhåller han vid försäkringstagarens död förfoganderätt•:n 
över försäkringen eller, utan att sådan riitt förvärvas, utbetalning pä grund 

av försäkringen, skall vad förmånstagaren sålunda bekommer vid beriik
nande av arvsskatt anses såsom arvfallen egendom. Vad nu sagts skall giilla 
jiimväl förvärv, som på grund av stadgandet i 104 ~ andra stycket nämnda 
lag tillfaller dödsbodelägare, vilken iir berättigad till laglott. med iakttagande 
dock av vad betriiffancle fördelning av sådant förviirv kan vara bestiimt 
i skifteshandling, vilken jiimlikt 16 ~ Wgges till grund för lotternas heriik
nande. Har försäkringstagarens make insatts säsom förmånstagare. föreligger 
icke skattskyldighet för den del av förviirvet, som motsvarar det belopp, 
varmed, därest förvärvet ingått i försäkringstagarens kvarlåtenskap, makens 
jämlikt 15 ~ skattefria andel i boet skolat ökas. 

Vidare skall 
al där livförsäkring, som iir kapitalrårsiikring, tagits å försiikringstagarens 

eller hans makes liv samt elen riitt. som på grund av försiikringsavtalet 
tillkommit endera av dem. jiimlikt 116 ~ första stycket lagen om försUk
ringsavtal icke kunnat tagas i miit för någonderas giild, eller 

bl diir försäkring tagits för olycksfall eller sjukdom, 
vid skattens beräknande från värdet av vad som tillfallit någon i egenskap 

av förmånstagare såsom skattefritt avräknas ett belopp av 51 000 kronor. 
Har på grund av förordnande av samma person förmånstagaren tidigare 
erhällit sådant förvärv. som jämlikt 37 ~ 2 mom. iir i beskattningshiinseende 
likstiillt med gåva, må likväl å värdet av vad som inom loppet av tio år 

tillfallit förmånstagaren ej avriiknas mer iin sammanlagt 51 000 kronor. 
Vad som på grund av insiittningar av samma person i riinte- och b

pitalförsäkringsanstalt på en gång tillfaller någon såsom förmimstagare sb.11 
denne anses erhålla på grund av en och samma försiikring. och skall så 
anses som om försiikringen tagits vid tiden för den första insiittningen och 
på villkor att premiebetalning skolat ske i elen ordning, vari insiittningarna 
i anstalten skett eller enligt avtal mellan anstalten och försiikringstagaren 
skolat iiga rum. 

Skattskyldighet enligt första stycket iiger ej rum för riitt till pension som 

utgår på grund av pensionsförsiikring, diirest denna tagits i samband med 

'Senaste lydelse 1975:133 
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Nul'arande (wle/se Föreslagen lvtlefse 

tjänst eller ock premiebetalningen påbörjats eller genom engångsbetalning 
fullgjorts mer än tio år före dödsfallet. Skattskyldighet äger ej heller rum 
f'ör rätt till annan pension på grund av pensionsförsiikring eller för riilt till 

livränta, som utgår på grund av annan fcirsiikring än pensionsförsiikring. 
i den mån vad som på grund av förordnande av samma person tillfallit 
den beriittigade icke överstiger en årsriinta av I 0 000 kronor vid pensions

försiikring och 2 500 kronor vid annan livriinteförsäkring. 
Angående vad som förstås med kapitalförsiikring och pensionsförsiikring 

samt med att försäkring tagits i samband med tjiinst stadgas i anvisningarna 
till 31 ~ kommunalskattelagen (1928:370). 

Vad i första och andra styckena 
här ovan siigs skall. även om för
månstagareförordnancle i enlighet 
med lagen om försiikringsavtal icke 
föreligger, äga tillämpning jiimväl i 

fråga om vad som tillfallit någon på 
grund av statens grupplivförsäkring 
eller jiimförbar av kommunal eller 
enskild arbetsgivare avtalad grupp
livförsäkring eller på grund av sådan 
förmån från kommun, som avses i 
punkt I nionde stycket av anvisning
arna till 31 ~ kommunalskattclagen. 

Vad i första och andra styckena 
här ovan sägs skall, även om för
månstagarcförorclnande i enlighet 
med lagen om försiikringsavtal icke 
föreligger, äga tillämpning jiimviil i 

fråga om vad som tillfallit någon på 
grund av statens grupplivförsiikring 
eller jämförbar av kommunal eller 
enskild arbetsgivare avtalad grupp
livförsäkring eller på grund av sådan 
förmån från kommun. som avses i 
punkt I sextonde stycket av anvis
ningarna till 31 ~ kommunalskatte
lagen. 

Denna lag träder i kraft den I januari 1976 och iiger tilliimpning i fall 
där skattskyldighet inträtt efter utgången av år 1975. 
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1\Järvarande: statsministern Palme. ordförande, och statsråden Sträng, Jo
hansson, Holmqvist. Aspting, Lundkvist, Geijer, Bengtsson. Norling, Feldt. 

Sigurdsen. Zachrisson. Lcijon. Hjelm-Wallen 

Föredragande: statsrådet Sträng 

Proposition angående ändrade beskattningsregler för pensionsfö1r

säkringar m. m. 

1 Inledning 

Livförsiikringsskattekommittcn' (Fi 1971 :07) avlämnade i april 1975 del

betiinkandet (SOU 1971 :21) Pensionsförsiikring -Avdragsrätt vid inkomstbe

skattningen för försiikringspremie och kontoavsättning m. m. I betänkandet 

föresläs nya villkor för att försiikring skall godtas som pensionsförsäkring 

och begriinsningar i avdragsriitten för premie för sådan försäkring. Vidare 

föreslås begriinsningar i rätten att med obeskattade medel göra avsättningar 

för tryggande av pension. fyra ledamöter av kommitten. nämligen docenten 

Dag Helmers, direktören Lars Lindwall, riksdagsmannen Tage Magnusson 

och direktöre_n Rickard Schönmeyr har avgett reservationer. Vidare har sär

skilda yttranden avgetts av två ledamöter, nämligen sekreteraren Anna Hed

borg och ledamoten av riksdagen Grethe Lundblad samt av experten di

rektören Erik Elmstedt. 

Efter remiss har yttranden över beWnkandet avgetts av Göta hovrätt, 

kammarriitten i Göteborg. riksförsiikringsverket, försiikringsinspektionen. 

riksskatlt.'~'crkct (RS\'), riksbanken. liinsstyrelserna i Stockholms. Jönk1:i

pings, Kristianstads. Malmöhus. Göteborgs och Bohus samt Västernorrlands 

liin, förctagsskatteberedningen (Fi 1970:77), försäkringsriittskommitten (.'u 

1974:09), 1972 års skatteutredning (Fi 1972:03). 1968 års kapitalmarknads

utredning (Fi 1969:59), Familjeföretagens förening, Folksam. Föreningen 

'Generaldirektören Gösta Ekman (ordförande), ledamöterna av riksdagen Gunnar Eng
k\·ist. Grethc Lundblad och Tage Magnusson, fil.lie:. Gösta Dahlström. sekreteraren 
Anna Hedhorg, docenten Dag Helmers, ombucbriia1inen Mauritz Johansson. direk
tören Lars Lindwall och direktören Rickard Schönmeyr. 
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auktoriserade revisorer (FAR). Försäkringsanstiilldas förbund, Försäkrings

bolaget pcnsionsgaranti (FPGJ, ömsesidigt, Försäkringstjänstemannaförbun

dct, Handelsflottans pensionsanstalt, Kommunernas pensionsanstalt (KPA), 

Kooperativa förbundet (KF), Konsumentkooperationens pensionskassa (KP), 

Landsorganisationen i Sverige (LO), Lantbrukarnas riksförbund (LRF), Sjö

befälets pensionskassa, statens personalpensionsverk, Svensk industriför

ening, Svenska arbetsgivareföreningen (SAF), Svenska bankföreningen, 

Svenska företagares riksförbund, Svenska försäkringsbolags riksförbund, 

Svenska kommunförbundet, Landstingsförbundet, Svenska personal-pen

sionskassan (SPP), Svenska revisorsamfundet, Svenska sparbanksförening

en, Sveriges advokatsamfund, Centralorganisationen SACO/SR, Sveriges 

grossistförbund, Sveriges hantverks- och industriorganisation (SHIO), Sve

riges industriförbund, Sveriges köpmannaförbund, Sveriges riksbank, Tax

eringsnämndsordförandenas riksförbund (TOR), Tjänstemännens centralor

ganisation (TCO) och Skånes handelskammare. 

Folksam, KF och KP har avgett gemensamt yttrande. LO har överlämnat 

yttrande av Svenska kommunalarbetareförbundet. LRF har åberopat ytt

rande av Lantbrukarnas skattedelegation och SAF, Svenska bankföreningen, 

Sveriges grossistförbund samt Sveriges industri förbund har åberopat yttrande 

av Näringslivets skattedelegation. 
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2 Nuvarande ordning 

2.1 Inledning 

Uttrycket livförsäkring är inte direkt definierat i lagstiftningen men anviinds 

för att beteckna försäkring för dödsfall eller för livsfall [se 97 §lagen (1927:77) 
om försäkringsavtal, FAL]. Livsfall används som beteckning för händelse, 
som inträffar i en persons liv, t. ex. födelsedag. 

I beskattningshiinseende indelas livförsiikring fr. o. m. år 1951 i pension;

jörsäkring (P-försäkring) och kapita/jörsäkring (K-försäkring). För äldre liv
försäkringar gäller särskilda övergångsbestiimmelser, som anger bl. a. niir 
försiikringen iir att anse som P-försäkring. Av punkt I av anvisningarna 
till 31 ~ kommunalskattelagen ( 1928:370), KL, framgår vad som skall förstås 

med P-försäkring och K-försäkring. Skilda principer gäller vid beskattning 
av P-försäkring resp. K-försäkring. Premien för P-försäkring är, bortsett från 
vissa undantagsfall, alltid avdragsgill för försäkringstagaren !försäkringens 
ägare) under det att utfallande belopp iir skattepliktiga. Försäkringsanstalten 
iir diiremot inte skattskyldig vare sig för inbetalda sådana premier eller för 
avkastningen av dessa under den tid anstalten omhänderhar förvaltningen. 
I fråga om K-försäkringar gäller att avdrag för premie i princip medges 

endast för vad som ryms inom det av sociala skäl motiverade s. k. fö:-
säkringsavdraget (46 ~ 2 mom. första stycket 3J och fjiirdc stycket KLJ, 
dvs. med högst 250 kr. för ogift och högst 500 kr. tillsammans för makar. 
Belopp som utfaller på grund av sådan försäkring iir å andra sidan inte 

skattepliktig inkomst. Försäkringsanstalten är däremot skattskyldig för av
kastning av inbetalda premier som anstalten förvaltar och gör räntcbiirand1~. 

En privat pension kan tryggas genom försäkring. En annan form att trygga 
privat pension är att arbetsgivaren avsätter medel till pcnsionsstiftelse eller 
tar upp pensionsåtagandet som en särskild skuldpost i sin balansriikning. 

2.2 Beskattningen av P-försäkringar 

l.l. / Cirä11.wlragni11g1'11 mellan P-fiirsiikring och K ~tiirsiikring 

Av det föregående framgår att punkt I av anvisningarna till 31 ~ KL 

innehåller bestämmelser om vad som förstås med P-försäkring och K-för
siikring. För att enligt dessa bestämmelser anses som P-försiikring skall 

försäkringen vara meddelad av försäkringsrörelse som drivs här i landet. 
Försäkringen får inte avse andra försäkringsbelopp iin 

I) ålderspension, som utgår högst så länge elen försiikracle lever. 

2J invalidpension, som utgår högst så länge den försäkrade är arbets
oförmögen eller har nedsatt arbetsförmåga. 

3) enerlevandepension eller 

4) kapitalbelopp som är förenat med ålders-, invalid- eller efterlevande-
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pension och som utgår i samband med att pensionen bö~jar utbetalas eller 
upphör eller försiikringen upphör. 

Ålderspension kan alltså vara livsvarig eller temporiir. Den får inte börja 
utgå vid Wgre ålder iin 55 år om inte lägre pensionsålder kan anses skri!ig 
med hänsyn till den försäkrades yrke eller andra omsWndigheter. t. ex. var
aktig arbetsoförmåga (punkt I tredje stycket av anvisningarna till 31 ~). 

Utbetalningstiden för ålderspension får enligt huvudregeln inte understiga 
fem år. Likaså får pensionen inte nedsättas inom fem år efter det pen
sionsåldern inträtt. Undantag från femårsregeln får emellertid göras dels 
betrliffande pension som upphör tidigast då den försiikrade fyller 63 år och 
dels bctriiffandc pension·som utges enligt allmiin pcnsionsplan i den mening 
som avses i lagen (! 967:531 J om tryggande av pensionsutfästelse m. m. 
(tryggandelagen). I det förstniimnda fallet gäller en minsta utbetalningstid 
av ett och ett halvt år medan i det senare fallet någon föreskrift om minimitid 
för utbetalning av pensionen inte finns (punkt I åttonde stycket av an
visningarna till 3 I ~ KL). Syftet med undantagen från den lägst ferrn~riga 

utbetalningstiden är att möjliggöra en komplettering av pensionsskyddet 

till dess ålderspension kan börja utgå enligt den allmHnna försäkringen. 
lnvalidpension kan utgå under hela den tid den försiikrade är arbets

oförmögen eller har nedsatt arbetsförmåga. Om invalid pension enligt avtalet 

skall upphöra eller nedsiittas viss tid efter det arbetsförmågan upphört eller 
nedsatts giiller emellertid också för invalidpension att denna tid inte får 
understiga fem år (punkt I åttonde stycket av anvisningarna till 31 ~). 

Med efterlevandepension förstås pension som efter den försäkrades död 
utgår högst så liinge viss eller vissa i försäkringsavtalet angivna personer 
lever. Också beträffande sådan efterlevandepension giiller att om pensionen 
enligt avtalet skall upphöra eller nedsiiltas. detta inte far ske inom fem 
år från den försäkrades död. Som efterlevandepension anses vidare viss pen
sion som utgår efter den försäkrades död oberoende av viss pensionstagares 
liv, nämligen då fråga är om s. k. fårsörjningsränta (punkt I femte stycket 
av anvisningarna till 31 §). För att pension skall anses som fårsörjningsränta 
gäller följande. 

a) Försö1:iningsriintan skall vara förenad med livsvarig ålderspension eller 
med sådan livsvarig efterlevandepension till make eller barn som skall börja 
utgå omedelbart efter den försäkrades död. Försörjningsriintans årsbelopp 
får inte överstiga den livsvariga pensionens årsbelopp. 

b) Försörjningsriintan skall u1gå under högs! 20 år. Om riinlan iir förenad 

med livsvarig ålderspension får riintan dock inte utgå liingre iin till dess 

den försiikrade skulle ha fyllt 90 år. Vidare får riintan vid högre pensionsålder 
iin 70 år inte utgå t:ingre 1id iin den som motsvarar skillnaden mellan 90 
;ir och pensionsåldern. 

c) Tiden för betalning av premierna för försörjningsriintan och diirmed 
förenad livsvarig pension får inte understiga riintans utbetalning:stid med 
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mer iin fem år. Premierna skall vidare erläggas så att inte vid utgången 
av något kalenderår under premiebetalningstiden det sammanlagda beloppet 
av erlagda premier överstiger det belopp, som vid samma tidpunkt skull~ 
ha erlagts, om premiebetalningen jiimnt fördelats på den tid, som med fem 
år understiger den tid, som försörjningsr~intan längst skall utgå under. 

cl) Enligt stadgande i avtalet får rätt inte föreligga till återköp eller belåning 

av försäkringen och inte heller rätt till sådan ändring av försiikringen att 
den upphör att vara P-försäkring. 

Vid tilliimpningen av bestämmelserna under a) skall efterlevandepension 
till den försäkrades efterlevande make anses såsom livsvarig även om pen
sion skall upphöra vid omgifte (punkt I sjätte stycket av -anvisningarna 

till 31 ~ Kli. 
Kapitalbelopp, som utgår på grund av P-försäkring, får tillsammans inte 

överstiga det högsta årliga beloppet av ålders- eller invalidpensionen, ökat 
med det högsta årliga beloppet av efterlevandepensionen om sådan pension 
skall utgå till make (punkt I sjunde stycket av anvisningarna till 31 ~I. 

Bestämmelsen att som P-försäkring kan godtas endast försäkring som 
meddelas inom försäkringsrörelse som drivs här i landet infördes genom 
lagstirtning år 1969 (SFS 1969:754). I sammanhanget fick dock RSV rätt 
att förklara utomlands tecknad försäkring som P-försiikring. om försiikringen 
i övrigt upp(vller villkoren enligt KL för sådan försiikring (punkt 3 av över
gångsbestämmelserna. senast ändrad genom SFS 1974:725). För bifall till 

ansökan om sådan dispens fordras att siirskilda skäl föreligger. 

Av förarbetena till lagstiftningen framgår att särskilda skiil skall anses fö
religga, om utWndsk medborgares bosättning här i landet bedöms bli av 
mera tillfällig varaktighet och det vidare framstår som naturligt att för
siikringen inte teckn<ltS i svensk anstalt. I fråga om svensk medborgare 
anses siirskilcla skäl föreligga om en försiikring i utländsk anstalt framstår 
som den naturliga lösningen av försiikringstagarens pensioneringsfråga (prop. 
1969: 162 s. 30). Av niimnda övergångsbestiimmelse framgår vidare att dis
pens kan medges svensk medborgare som under minst tre år inte varit 
bosatt här i riket och under denna tid tecknat försäkringen. 

Med K-försiikring förstås annan livförsiikring än P-försäkring (punkt l 
nionde stycket av anvisningarna till 31 ~ KL.) 

Om livförsiikring innehåller villkor som gör att elen kan hänföras till såväl 
P-försiikring som K-försiikring. anses den uppdelad på en P-försäkring och 
en K-försäkring. Uppdelningen sker i första hand med ledning av försäk
ringsavtalet !punkt I tionde stycket av anvisningarna till 31 ~ KL.) Ar detta 
inte möjligt, för uppdelningen ske enligt grunder som fastställts av regeringen 
(punkt l elfte stycket av anvisningarna till 31 ~). I två kungörelser !SFS 
1950:674 och 1951 :723) har angivits grunden för sådan uppdelning av vissa 

försäkringar. 

Försäkring, som enligt gällande bestiimmelser skall hiinföras till P-för-
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siikring och för vilken premiebetalningen skall vara fullgjord inom fem år 

från försiikringsavtalets ingående, får utan hinder av dessa bestämmelser 

anses som K-försiikring, om förbehåll härom görs niir försäkringen tecknas 

och förbehållet tas in i försiikringsavtalet (punkt 1 tolfte stycket av an

visningarna till 31 n 

l.].l Rä1ten till avdrag f{jr P~/iirsäkringsprcmie 

P-försäkring kan avse försäkring som tagits i samband med tjänst eller 

utan sådant samband. P-försäkring skall anses ha tagits i samband med 

tjiinst. om skyldighet enligt anstiillningsavtalet föreligger för arbetstagare 

att ha sådan försiikring eller, i fall sådan skyldighet inte föreligger, om premier 

för försiikringen skall betalas av arbetsgivaren eller av denne och arbets

tagaren gemensamt (punkt 1 fjortonde stycket av anvisningarna till 31 ~ 

KL). 

Har P-försiikring tagits i samband med tjiinst. anses de premier som den 

anställde erlagt som kostnad för att fullgöra tjänsten. Den anställde har 

avdragsrätt för premierna på samma sätt som för övriga kostnader för tjäns

teintäkternas förvärvande (33 § I mom. KL). Har däremot arbetsgiyaren 

erlagt premien, skall den anställde inte beskattas i anledning härav eftersom 

han skulle haft avdragsriitt för premien om han själv betalat den. Skatt

skyldigheten får alltså i detta fall kvittas mot avdragsrätten genom s. k. 

"tyst kvittning", dvs. utan öppen redovisning i den anställdes deklaration 

(punkt 3 av anvisningarna till 32 § KL). 

Avdragsrätten för premier för annan P-försäkring än sådan som tagits 

i samband med tjänst regleras i 46 ~ 2 mom. första stycket 2) och femte 

stycket KL. Avdrag medges som allmänt avdrag för premie som erlagts 

under beskattningsåret för försäkring som ägs av den skattskyldige eller 

hans omyndiga barn. Avdragsriitten är alltså knuten till försäkringens ägare 

eller i förekommande fall till försäkringsägarens föräldrar. Avdrag medges 

med viss begränsning oavsett premiens omfattning och vidare oavsett på 

vems liv försiikringen tagits. Begränsningen beträffande avdragsriitten är 

konstruerad så att avdrag för egen P-försäkring inte medges till högre belopp 

än skillnaden mellan sammanlagda beloppet av intäkter från förvärvskälla 

som iir skattepliktig i hemortskornmunen och övriga allmänna avdrag. Vid 

kommunaltaxeringen får dock avdrag som inte kan utnyttjas i hemorts

kommunen göras i annan kommun med belopp intill den där redovisade 

intäkten efter andra allmänna avdrag som får åtnjutas vid taxering i kom

munen. Detta innebär alltså att avdrag för premie för egen P-försäkring 

får göras först efter övriga allmänna avdrag och att P-försäkringspremien 

inte får föranleda underskott vid taxeringen. Vad som inte kunnat utnyttjas 

till avdrag av premien får dras av senast vid taxering för sjätte beskatt

ningsåret efter det år premien erlades. Avdraget får dock inte heller i sist

nämnda fall överstiga skillnaden mellan redovisad intäkt och övriga all

miinna avdrag. 
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De nu redovisade bestämmelserna om avdrag for premie for annan P

försäkring än sådan som tagits i samband med tjänst gäller dock inte helt 

undantagslöst. Enligt punkt I av anvisningarna till 46 ~ KL medges inte 

avdrag för premier och andra avgifter i de fall de iir att betrakta som utgifter 

för levnadskostnader, som enligt 20 ~ KL inte är avdragsgilla. Som exempel 

anges i anvisningspunkten premie för försäkring för hembiträde. Vidare 

får avdrag åtnjutas endast i den mån det belöper på tid av beskattningsåret 

när den skattskyldige varit bosatt här i landet ( 46 ~ 2 mom. tredje stycket 

KL). Slutligen begränsas rätten till avdrag för erlagd premie for P-försäkring 

som inte tagits i samband med tjiinst för skattskyldig, som under beskatt

ningsåret haft att erlägga sjömansskatt. Sådan skattskyldig får göra avdrag 

för premien endast i den mån hänsyn till denna inte tagits vid beräkning 

av sjömansskatten (46 ~ 2 mom. andra stycket KU. 

2.2.3 Ska11eplikt f(ir ut(allande pension m. m. 

Mot rätten till avdrag för premie för P-försäkring svarar skatteplikt for 

utfallande pensionsbelopp. Riitt till pension likstiills med tjänst (31 ~ andra 

stycket KL) och pension hänförs alltså till intäkt av tjiinst (32 ~ I mom. 

första stycket KU. Skillnad görs härvid inte mellan pension som utgår på 

grund av försäkring, som tagits i samband med tjänst, och försäkring, som 

tagits utan sådant samband. Som intäkt av tjiinst riiknas också annat belopp, 

som utgått på grund av P-försäkring såsom vinstandel, återbäring eller belopp 

som uppbärs vid återköp av försäkring (32 ~ I mom. andra stycket KL). 

Belopp sorn utfaller på grund av P-försäkring utgör i regel skattepliktig 

inkomst hos mottagaren, som normalt iir försäkringens ägare eller en till 

försäkringen insatt förmånstagare. Från regeln att mottagaren iir skattskyldig 

för utfallande belopp finns emellertid vissa undantag. Undantagen avser 

vissa fall där förmånstagare på grund av förmånstagareförordnandet uppburit 

försäkringsbelopp före försäkringstagarens död eller där försäkringsbelopp 

utgått efter det att försäkringen överlåtits. 

Har förmånstagare uppburit försiikringsbelopp före försäkringstagarens 

död, är försäkringstagaren skattskyldig i den mån han inte vid utbetalning 

av motsvarande belopp till förmånstagaren skulle ha haft riitt till avdrag 

för beloppet såsom för omkostnad eller periodiskt understöd (53 ~ 4 mom. 

KL). Detsamma gäller i fråga om den som efter förvärv av försäkring vid 

inkomstbeskattningen skall anses som ägare av försäkringen. 

Om P-försäkring överlåtits till fysisk person, skall vid inkomsttaxeringen 

försäkringstagaren under sin livstid trots överlåtelsen anses som försäkring

ens ägare och iiven vara skattskyldig för utfallande belopp. Detta gäller 

dock inte om försäkring överlåtits på grund av anställningsförhållande eller 

på grund av utmiitning, ackord eller konkurs eller på grund av bodelning 

i anledning av hemskillnad eller iiktenskapsskillnad. I sådana fall är alltså 

den nye ägaren enligt huvudregeln skattskyldig för belopp, som utgår till 
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honom på grund av försäkringen. Undantag från huvudregeln att mottagaren 
är skattskyldig för utfallande försiikringsbelopp gäller dock om försiikring 
överlåtits på grund av bodelning i anledning av hemskillnad eller iikten
skapsskillnad, såvida överlåtaren-försiikringstagaren vid utbetalning av 

motsvarande belopp till förvärvaren av försiikringen inte skulle ha haft rätt 
till avdrag härför såsom för periodiskt understöd. 

Vad som giiller försäkringstagaren vid överlåtelse av P-försiikring gäller 
också den som efter förvärv av försiikring skall anses som dess ägare vid 
inkomstbeskattningen (53 * 4 mom. andra stycket KU. 

Om siirskilda skiil föreligger kan RSV medge att den som förviirvat P
försiikring också skall anses som försäkringens iigare vid inkomstbeskatt
ningen iiven i fall då överlåtaren enligt vad förut anförts skall anses som 
iigare (53 ~ 4 mom. tredje stycket KL). 

Om försiikringsavtal ändras så att P-försäkring helt eller delvis övergår 
till K-försäkring, skall mot K-försäkringen svarande premiereserv och övriga 

tillgodohavanden vid tidpunkten för ändringen anses såsom på grund av 
P-försäkringen utbetalt belopp (punkt 10 första stycket av anvisningarna 

till 32 ~ KL). 
Övergår äganderätten till P-försäkring av andra skäl iin på grund av för

siikringstagarens död till juridisk person, skall ett belopp motsvarande för
siikringens viirde vid tiden för iiganderättens övergång anses såsom på grund 
av P-försiikringen utbetalt till försiikringstagaren. Motsvarande gäller i fråga 
om den som vid försiikringstagarens död eller eljest efter denne erhållit 
förfoganderiitten till försiikringen och överlåter äganderätten till den (punkt 
10 andra stycket av anvisningarna till 32 ~ KL). Dessa bestämmelser gäller 
dock inte om äganderiitten till P-försiikring övergår till pensionsstiftelse eller, 

i fråga om pensionsförsäkring som tagits i samband med tjänst, till den 
försiikrades arbetsgivare om arbetsgivaren inte iir s. k. fåmansbolag. vari 
den försäkrade ensam eller tillsammans med ett fåtal andra personer har 
ett bestiimmande inflytande (punkt 10 tredje stycket av anvisningarna till 

32 ~ KU. 

2.3 Pensionering i företagens regi 

l.3.1 /11/cclning 

De pensionslöften som numera liimnas på arbetsmarknaden avser som 
regel s. k. oantastbar pension. Härmed förstås, att den anstiilkk successivt 

under sin yrkesverksamma tid tjiinar in den utlovade pensionen och att 
han får ett s. k. fribrev om han frånträder anstiillningen före pensionsålderns 
intriide. Detta fribrev ger honom rätt till så stor del av den utlovade pensionen 
som han tjänat in, niir han slutar sin anstiillning i företaget. Motsatsen 

till oantastbar pension iir antastbar pension. \1ed det senare avses att ar-
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betstagaren går miste om den pension han tjänat in om han slutar sin an

ställning i förtid. Han får alltså inte något fribrev. 

En arbetsgivare kan överlåta pensioneringen av sina anstiillda på en för

säkringsanstalt eller sköta pensioneringen i egen regi och själv betala ut 

pension. Om arbetsgivaren sköter pensioneringen helt i egen regi, har h~n 

inga utgifter för sina pensionslöften innan pensionerna skall börja utbetalas. 

Det kan emellertid göras gällande att arbetsgivaren har en årlig kostnad 

för uppbyggnad av pensionskapitalet. Han äger dock inte utan vidare avdrag 

för denna kostnad vid sin inkomsttaxering. 

Bestämmelser om de former under vilka en arbetsgivare kan trygga sina 

pensionsutfästelser vid pensionering i egen regi finns i tryggandelagen. Try_g

gancle kan härvid ske genom avsättning till pensionsstiftelse eller särsUt 

konto i balansräkningen (Avsatt till pensioner). Enligt punkt 2 b och c av 

anvisningarna till 29 ~ KL iiger arbetsgivare i princip rätt till avdrag for 

avsättning med ett belopp som motsvarar skillnaden mellan det kapiLl

liserade mervärdet av hans totala pensionsskuld vid beskattningsårets utgång 

å ena sidan och vad han sedan har avsatt i sin "pensionsreserv" å andra 

sidan. Pensionsskulden utgör summan av kapitalvärdet av redan utgående 

pensioner och intjänade fribrev vid beräkningstidpunkten. I princip beaktas 

endast oantastbara pensionslöften. Övergångsvis beaktas dock antastbara 

pensioner, om pensionslöftena lämnats före den 1 januari 1967. 
Arbetsgivarens avdragsrätt är således begränsad till den avsättning som 

erfordras för att uppbringa summan av förmögenheten i stiftelse och på 

konto redovisade medel till vad som motsvarar hans pensionsskuld. Om 

stiftelsens förmögenhet förslår för att täcka pensionsskulden äger arbets

givaren inte rätt till avdrag för någon avsättning till kontot. Om å andra 

sidan medel som redovisas på kontot räcker till för att täcka pensionsskuld1~n 

äger arbetsgivaren med visst undantag riitt till avdrag för avsättning till 

stiftelsen intill dess stiftelsens förmögenhet motsvarar pensionsskulden. 

Eftersom pensionsskulden förutsätts vara täckt endast en gång med av

dragsrätt, innebär dock i sistnämnda fall en avsättning till stiftelsen. att 

medel i motsvarande mån frigörs på kontot. Dessa överskottsmedel (dis

ponibla pensionsmedel) skall enligt 28 ~ 1 mom. sjunde stycket KL tas 

fram till beskattning i viss ordning. Att pensionsstiftelse som regel har fö

reträde framför kontoavsättning beror på att pensionsstiftelse måste v2.ra 

s. k. realstiftelse. Arbetsgivaren förutsätts sålunda avsätta kontanter eller 

likvärdiga medel till stiftelsen och han får ej återlåna medel utan betryggande 

säkerhet eller tillsynsmyndighetens (länsstyrelsen) tillstånd. En pensions

stiftelses förmögenhet anses därför utgöra en bättre säkerhet för pensions

borgenärerna än medel redovisade på konto. 

I detta sammanhang kan erinras om 25 ~ tryggandelagen som behand'.ar 

arbetsgivare som upphör med näringsverksamhet utan att ansvaret för pen

sionsutfästelserna överflyttas på annan. Sådan arbetsgivare skall i princip 

trygga sin pensionsskuld genom att inköpa P-försäkring. Enligt bestäm-
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melsen behandlas alla pensionsborgenärer lika, huvuddelägare i familjebolag 
och andra arbetstagare. 

1.3.1 Pcnsionssrifielse 

Det finns ingen begränsning till viss kategori arbetsgivare som med av
dragsrätt får göra avsättning till pensionsstiftelse. Såväl aktiebolag som han
delsbolag och enskild firma kan alltså komma i fråga. Pensionsstiftelse kan 
enligt sina stadgar omfatta antingen samtliga arbetstagare eller viss grupp 

(vissa grupper) av arbetstagare. t. ex. enbart tjänstemän eller enbart arbetare. 
I sistnämnda fall gäller avdragsrätten bara avsättning för att trygga pension 
till de personer som omfattas av stiftelsens destinatärkrets. Avdrag medges 
som tidigare påpekats för avsättning intill pensionsskulden. När fråga är 
om s. k. familjebolag får dock stiftelse inte trygga utfästelse om pension 
åt huvuddelägäre och deras niirmaste anhöriga utöver vad som kan anses 
sedvanligt för arbetstagare med motsvarande uppgifter. Tryggandelagen ger 
i 5 ~ andra stycket en exakt definition av vad som skall först[1s med hu
vuddeliigare i lagens mening. Till grund för bedömandet huruvida en person 
har bestän1rnande inOytande över ett aktiebolag läggs hans eget samt hans 

föräldrars, far- och morför[ildrars. makes. avkomlings och avkomlings makes 

samlade innehav av aktier. 
Har en stiftelse överskott på sitt kapital kan den enligt punkt 8 av an

visningarna till 53 ~ KL förlora sin i skattehänseende förmånliga ställning 
(pensionsstiftelse beskattas endast för inkomst av fastighet och ej alls för 
förmögenhet) om stiftelsen under längre tid ej använt avkastningen på 

kapitalet för ändamål enligt stadgarna. 
Pensionsstiftelser förekommer i praktiken i företag av olika storlek. I 

vissa fall. t. ex. inom kooperationen. har stiftelsen tillkommit på grund av 
avtal mellan arbetsgivaren och de anställda. 

:!.3.3 Knnro Arsall rill 1wnsionrr 

Enligt 5 ~ tryggandelagen äger alla slag av arbetsgivare på konto Avsatt 
till pensioner ta upp vad arbetsgivaren enligt allmLin pensionsplan åtagit 
sig att redovisa under sådan rubrik. Avdrag medges alltså enligt punkt 2 
c av anvisningarna till 29 ~ KL för avsiittning för utt trygga pension enligt 

allmän pensionsplan. En dylik plan skall enligt 4 ~ tryggandelagen innefatta 

sådana allmänna grunder för pensionering av arbetstagare eller arbetstagares 
efterlevande som innehåller regler om tryggande av utfästa pensioner genom 

kreditförsäkring, avsättning till pensionsstiftelse eller likvärdig anordning 
och som på arbetstagarsidan är godkända av huvudorganisation enligt lagen 
( 1936:506) om förenings- och förhandlingsrätt. Ett exempel på allmän pen
sionsplan är ITP-planen. Det bör emellertid beaktas att enligt överenskom

melse mellan parterna endast den del av ITP som avser ålderspension f. n. 
kan tryggas genom avsättning. Övriga pensionsformer så5om invalid pension 
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och efterlcvandepension tryggas genom försäkring. 
Aktiebolag, ömsesidigt försäkringsbolag, ekonomisk förening och spr:r

bank iiger enligt 5 ~ tryggandelagen genom avsättning till konto trygga 
även annan pension än pension enligt allmän pensionsplan. ,;\,ven sådan 

avsättning är alltså avdragsgill. Den begränsningen gäller dock för famil

jebolag enligt tryggandelagens definition, att sådant bolag inte får med av

dragsriitt avsätta medel för att trygga annan pension än planpension åt hu

vuddeHigare så länge dennes inflytande består. 
Regeringen kan förordna. att den förmånliga srnllning i avdragshiinseend~ 

som enligt tryggandelagen tillkommer aktiebolag m. Il. arbetsgivare även 

skall äga tillHmpning på annan arbetsgivare. Sålunda har t. ex. vissa h)'

poteksinstitut fått sådant tillstånd. 

Pensionsskulcl för pensioner enligt allmHn pensionsplan skall som nämnts 

i första hand tryggas av medel på konto Avsatt till pensioner och pen

sionsskulclcn skall dessutom vara kreditförsäkrad. Sådan kreditförsäkring 
tecknas f. n. hos försäkringsbolaget Pcnsionsgaranti. ömsesidigt !FPG). Dctla 

försäkringsbolag kan för övrigt enligt sina stadgar även kreclitförsiikra andra 

pensioner än planpensioncr. 
Om medel som redovisas på konto Avsatt till pensioner överstiger pen

sionsskulclcn skall överskottet (''disponibla pensionsmedel") enligt 28 ~ 1 

mom. sjunde.stycket KL avtappas och tas fram till beskattning i viss ordning. 

Denna tvångsvisa återföring av överskott på konto skall avse belopp mot

svarande avsättning under året till pensionsstiftelse, kostnad under året for 

inköp av P-försiikring mot engångspremie samt en tiondel av överskottet 
vid utgången av närmast föregående beskattningsår. 

2.4 Pensionerin~ssystem 

:: . 4.1 Folkpe11sio11cringl'11 

Som allmiinna förutsiittningar för riitt till folkpension (,\FP) giiller enligt 
lagen (1962:381) om allmän försiikring <AFL) att sådan riitt tillkomm1~r 

svensk medborgare som är bosatt i riket eller som varit mantalsskriven 

här för det år varunder han fyllt 62 år och för de fem åren närmast dess
förinnan. Under vissa förutsättningar kan även den. som haft AFP men 

vars rlitt därtill upphört. även i fortslittningen erhålla AFP. 

Enligt huvudregeln utgår AFP i form av åfderspension fr. o. m. elen månad, 

varunder elen försäkrade fyller 67 år. På framställning av elen försäkrade 

kan ålclcrspension utgå tidigare, men tidigast vid 63 år (s. k. förtida uttag). 

Den allmänna pensionsåldern sänks till 65 år elen I juli 1976. 
Ålclerspcnsion från 67 års ålder utgör fr. o. m. elen 1 januari 1975 för 

år räknat för ogift 95 '\, och för gift försäkrad. vars make har AFP i form 

av ålderspension eller hel förtidspension eller äger rätt till ålderspension. 

77 .5 '\, av basbeloppet enligt 1 kap. 6 ~ AFL. 
Rätt till AFP i form avfbnidspe11sio11 tillkommer sådan försäkrad mellan 

16 och 67 års ålder, som ej har ålderspcnsion enligt AFL och vars arbets-
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förmåga på grund av sjukdom eller annan nedsättning av den fysiska eller 

psykiska prestationsförmågan är varaktigt nedsatt med minst hälften. För

tidspension kan under vissa förutsättningar utgå på enbart arbetsmarknads

mässiga skäl till försäkrad som fyllt 60 år. 

Hel förtidspension utgör 95 '!i1 eller för gift försäkrad vars make åtnjuter 

ålderspension eller hel förtidspension eller äger riitt till ålderspension 77.5 % 

av basbeloppet. 

AFP i form av fami(jepension utgår som änkepension och barnpension. 

Rätt till änkepension tillkommer änka, som ej har folkpension för tid 

före den månad hon fyller 67 år om hon 

a) har vårdnaden om och stadigvarande sammanbor med barn under 16 

år. som vid makens död stadigvarande vistades i makarnas hem eller hos 

änkan; eller 

b) vid makens död fyllt 36 år och varit gift med honom minst fem år. 

Änkepension utgör enligt huvudregeln 95 % av basbeloppet. Utgår än

kepension enligt b) ovan och hade den pensionsberättigade ej fyllt 50 år 

vid mannens död minskas pensionen med en femtonde! för varje år. varmed 

antalet år som den pensionsberättigade fyllt vid mannens död understiger 

50. Änkepension dras in om den pensionsberättigade ingår äktenskap men 

om äktenskapet upplöses innan det bestått i fem år, kan pensionen åter 

börja utgå. 

Barnpension utgår till barn under 18 år. vars far eller mor eller båda för

äldrar avlidit. Pensionen utgör 25 % av basbeloppet. Barnpension utgår dock 

alltid med sådant belopp att pensionen. i förening med barnpension från 

ATP. utgör 60 % av basbeloppet om båda föräldrarna avlidit. 30 % av bas

beloppet om barnet samtidigt uppbär bidragsförskott enligt lagen (1964:143) 

om bidragsförskott samt 40 w; av basbeloppet i övriga fall då barnet uppbär 

pension efter en av föräldrarna. I sistnämnda fallet skall under vissa for

utsättningar även fokepension inräknas i beloppet. Är flera barn berättigade 

till barnpension fördelas vid sådan avräkning änkepensionen lika mellan 

barnen. 

Vissa rillägw•ifl.irmåner utgår inom folkpensioneringen. Till ålderspension 

eller förtidspension utgår nämligen barntillägg för varje barn under 16 år 

till försäkrad eller försäkrads hustru om den försäkrade har vårdnaden om 

eller stadigvarande sammanbor med barnet. Dock utgår inte barntillägg vid 

förtida uttag av ålderspension eller till pension, som tillkommer gift kvinna. 

Barntillägg till ålderspension eller hel förtidspension utgör 25 % av bas

beloppet. Har barnet självt barnpension utgör tillägget 10 '.Ji) av basbeloppet. 

Vid partiell förtidspension sker motsvarande minskning av barntillägget. 

Barntillägget kan också minskas om den försäkrade har tilläggspension. 

Vidare utgår i vissa fall handikappersättning till ålderspension och för

tidspension. Sådan ersättning kan med hänsyn till omständigheterna i det 

enskilda fallet utgå med 60. 45 eller 30 W, av basbeloppet. 

4 Riksdage11 N75!7fi. I sam/. Nr 31 
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Försäkrad förälder äger rätt till vårdbidrag för vård av barn, som ej fyllt 

16 år, om barnet på grund av sjukdom, psykisk utvecklingsstörning eller 

annat handikapp för avsevärd tid och i avsevärd omfattning är i behov 

av särskild tillsyn och vård. Vårdbidrag utgår med samma belopp som för

tidspension. 

Vidare skall här erinras om att hustrutillägg och kommunalt bostadstilW.gg 

utgår under vissa förutsättningar. 

Slutligen utgår pensionsti//skott till AFP i form av ålderspension, förtids

pension eller änkepension till pensionärer som inte har ATP eller har låga 

ATP-belopp. Pensionstillskott utgör f. n. 21 % av basbeloppet för att fr. o. m. 

den l juli 1976 under en femårsperiod öka med 4 % av basbeloppet per 

år. Förtidspensionärer får rätt till fördubblade pensionstillskott från den 1 

juli 1976. Pensionstillskott till ålderspension, förtidspension eller änkepen

sion minskas eller ökas i motsvarande mån som pensionen skall ökas eller 

minskas. 

2. 4.1 Allmänna tilläggspensionering<'n 

Även bestämmelserna om allmän tilläggspensionering (ATP) finns i AFL 

Försäkrade för ATP är svenska medborgare och de som utan att vara svenska 

medborgare är bosatta i riket. Den som tillgodoräknats pensionspoäng är 

försäkrad även om han inte längre uppfyller dessa förutsättningar. 

Rätt till ATP grundas på inkomst av förvärvsarbete, dvs. inkomst av 

anställning och inkomst av annat förvärvsarbete. Inkomst av anställning 

är den lön i penningar eller naturaförmåner i form av kost eller bostad. 

som försäkrad erhållit såsom arbetstagare i allmän eller enskild tjänst om 

lönen från en och samma arbetsgivare under ett år uppgått till lägst 500 

kr. Med inkomst av annat förvärvsarbete avses 

a) inkomst av här i riket bedriven rörelse, 

b) inkomst av här belägen jordbruksfastighet. som brukas av den för

säkrade, 

c) ersättning i penningar eller naturaförmåner i form av kost eller bostad 

för arbete för annans räkning, samt 

d) sjukpenning enligt AFL eller lagen ( 1954:243) om yrkesskadeförsäkring: 

allt i den mån inkomsten inte är att hänföra till inkomst av anställning. 

Hänsyn tas dock inte till inkomst, som inte uppgått till 500 kr. för år räkmt. 

För varje år, någon varit försäkrad för ATP. beräknas pensionsgrundande 

inkomst för honom på grundval av hans inkomst av anställning och inkomst 

av annat förvärvsarbete under året. Sådan beräkning görs dock inte för år 

före det då den försäkrade uppnår 16 års ålder eller för år efter det då han 

fyllt 65 år eller för tidigare år, varunder han åtnjutit ålderspension eller 

förtidspension enligt AFL. Ej heller beräknas pensionsgrundande inkomst 

för år då den försäkrade avlidit. Som framgått av det föregående sänks 
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den allmänna pensionsåldern till 65 år fr. o. m. den I juli 1976. Som en 
följd av den sänkta pensionsåldern skall fr. o. m. den I juli I 976 pensions
grundande inkomst inte beräknas för år efter det den försäkrade fyllt 64 
år. Denna regel får emellertid betydelse först för personer som är födda 
år 1928 och senare. För tidigare födda tillämpas särskilda regler. 

Pensionsgrundande inkomst utgörs av summan av inkomst av anställning 
och inkomst av annat förvärvsarbete i den mån summan överstiger det 
vid årets ingång gällande basbeloppet. Inkomst av anställning och av annat 
förvärvsarbete avrundas därvid var för sig till närmast lägre hundratal kronor 
och basbeloppet avräknas i första hand mot inkomst av anställning. Vid 
beräkningen av pensionsgrundande inkomst bortses från inkomst i den mån 
denna överstiger 7.5 gånger basbeloppet vid årets ingång. varvid i första 
hand bortses från inkomst av annat förvärvsarbete. 

För varje år pensionsgrundande inkomst fastställs för försäkrad skall denna 
tillgodoräknas pensionspoäng. Detta sker genom att den pensionsgrundande 
inkomsten divideras med det vid årets ingång giillande basbeloppet. Be
räkningen sker med två decimaler. I den mån pensionsgrundande inkomst 
härrör från inkomst av annat förvärvsarbete gäller med vissa undantag att 
pensionspoäng tillgodoräknas den försäkrade endast om tilliiggspensions
avgift för året till fullo erlagts inom föreskriven tid. 

Försäkrad kan göra anmälan om undantagande från försäkringen såvitt 
angår inkomst av annat förvärvsarbete. Har sådant undantagande skett tas 
inte hänsyn till inkomst av annat förvärvsarbete vid beräkning av pen
sionsgrundande inkomst för den försäkrade för tid efter ingången av året 
näst efter det då anmälan gjordes. 

Anmälan om undantagande kan återkallas av den försäkrade med verkan 
från nästa årsskifte. dock tidigast från det som inträffar sedan undantagandet 
varit giltigt i fem år. 

ATP kan utgå i form av ålderspension, .fiirridspension eller .fämi(iepension. 

Ålderspension tillkommer försäkrad fr. o. m. den månad, varunder han 
fyller 67 år. under förutsättning att pensionspoäng tillgodoräknats honom 
för minst tre år. På framställning av den försäkrade kan ålderspension utgå 
tidigare, dock tidigast fr. o. m. den månad han fyller 63 år. Även beträffande 
tilläggspension sätts den allmänna pensionsåldern ned till 65 år den 1 juli 
1976. 

Ålderspension utgör enligt huvudregeln för år räknat 60 9;j av produkten 
av basbeloppet för den månad, för vilken pension skall utgå. och medeltalet 
av de pensionspoäng. som tillgodoräknats den försäkrade eller, om pen
sionspoäng tillgodoräknats honom för mer än 15 år. medeltalet av de 15 
högsta ,poängtalen. Har pensionspoäng tillgodoräknats den försäkrade för 
mindre än 30 år, skall hänsyn tas endast till så stor del av nämnda produkt 
som svarar mot förhållandet mellan det antal år. för vilka pensionspoäng 
tillgodoräknats honom. och talet 30. Är försäkrad född under något av åren 
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1896-1914. skall talet 30 utbytas mot talet 20. 
För den som är född något av åren 1915-1923 fordras i stället för 30 

år, 21 år för den som är född år 1915, 22 år för den som är född år 1916 
etc. 

Har undantagande från försäkringen varit giltigt för den försäkrade skall 
hans ålderspension under vissa förutsättningar minskas med hänsyn härtill. 
Motsvarande minskning av pensionen gäller för den som inte tillgodoräknats 
pensionspoäng på grund av att tilläggspensionsavgift inte betalats. 

De grundläggande förutsättningarna för rätt till förtidspension överens
stämmer i huvudsak med vad som gäller AFP. Hel förtidspension mo~
svarar i princip den ålderspension, som skulle tillkomma den försäkrade. 
om sådan pension skulle börja utgå fr. o. m. den månad, varunder han fyller 
67 år. Pensionen skall härvid beräknas under antagande att den försäkrade 
för varje år fr. o. m. det år då pensionsfallet inträffar t. o. m. det då h.rn 
uppnår 65 års ålder tillgodoräknas viss pensionspoäng (antagandepoäng). 
För att förtidspension skall utgå krävs tre är med pensionspoäng. 

Är försäkrad vid sitt frånfälle berättigad till förtidspension eller ålders
pension eller skulle han varit berättigad till förtidspension om hans arbets
förmåga vid tiden för dödsfallet varit så nedsatt som krävs för rätt till såd.m 
pension. har hans efterlevande rätt till familjepension i form av änkepension 
eller barnpension enligt följande. 

Rätt till änkepension tillkommer änka efter den försäkrade. om äkten

skapet varat minst fem år och ingåtts senast den dag då den försäkrade 
fyllde 60 år. Även om nu angivna förutsättningar för änkepension inte är 
uppfyllda har änkan ändock rätt till sådan pension om den försiikradc efter
lämnar barn. som också är barn till änkan. Änkepension dras in om elen 
pensionsberättigade ingår äktenskap. men om äktenskapet upplöses innan 
det bestått i fem år kan pensionen åter börja utgå. 

Änkepension utgör för år räknat, om efter den försäkrade finns barn, 
som är berättigade till pension efter honom, 35 % och i annat fall 40 ''ti 
av hel förtidspension. som den försäkrade var berättigad till eller skulle 
ha kommit i åtnjutande av om rätt till sådan pension inträtt vid tiden för 

dödsfallet. eller om den försäkrade var berättigad till ålderspension av sådan 
pension beräknad från 67-årsmånaden. 

Rätt till barnpension tillkommer den försäkrades barn. som inte fyllt 19 
år. Barnpension för ett barn utgör för år räknat. om efter elen försäkraJe 
finns någon. som är berättigad till ATP i form av änkepension. 15 °,, och 
i annat fall 40 % av den förtidspension eller ålderspension. som den för
säkrade var berättigad till eller skulle ha erhållit. Är de pensionsberättigade 
barnen nera, ökas de nämnda procenttalen med tio för varje barn utöver 
det första. Pensionen delas lika mellan barnen. 
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l.4.3 Pensionering i o/kntlig tiiinst 

De statliga pensionsförmånerna regleras i statens allmänna pensionsreg
lemente (SPR). Pension utgår som cgenpension och .tämiliepension. 

Egenpension utgörs av ålderspension, sjukpension eller förtidspension. 
I allmänhet tillämpas en av följande tre pensionsperioder, vilka alla är be
roende av tjänsten.Period I omfattar 60-63 år, period Il 63-65 år och period 
111 65-66 år. Vid pensioneringsperiodernas nedre gräns föreligger för den 
anställde rätt och vid dess övre skyldighet att avgå med pension. Ålders

pension utgår vid avgång från tjiinst tidigast vid pensioner,ingsperiodens 

nedre gräns. Sjukpension utgår till person. som inte kan sköta sin tjänst 
tillfredsstiillande och förtidspension kan utgå till arbetstagare, som avgår 
i förtid efter en tjänstetid av minst 20 år och med högst fem år kvar till 

pensionsåldern. 
För full ålderspension krävs normalt 30 tjiinsteår. Vid kortare tjänstetid 

utgår i förhållande därtill avkortad ålderspension. Full ålderspension uppgår 
före 6 7 års ålder till 65 '.l6 av pensionsunderlaget, vilket utgör genomsnittet 
av de senaste fem årens pensionslöner. Pensionslönen utgörs i regel av må
nadslönen i den högsta löneklassen i den lönegrad, där tjiinsten är placerad. 
Pensionslönerna riiknas upp till de belopp som giillde för resp. lönegrad 

vid avgången med pension. På lönedelar över lönegrad F 25 utgår ålders
pension på halva lönen t. o. m. lönegrad F 28. Efter 67 års ålder tillkommer 
2,9 % per månad av A TP:s basbelopp. Enligt nyligen träffad överens
kommelse, som skall tillämpas fr. o. m. den I januari 1974, beräknas pen

sionsunderlaget på ett siitt som medför en begränsning av pensionen mot
svarande i huvudsak vad som giiller inom ITP (SFS 1975:29). 

Sjukpension beriiknas till belopp motsvarande den ålderspension som den 
sjukpensionerade skulle erhållit om han ålderspensionerats och då haft sam
ma lön som vid sjukpensioneringen. 

Familjepension utgår till efterlevande make med hiilften av den pension 
som skulle ha utgått till arbetstagaren (normalbeloppet). Oenna pension höjs 
med 40 'Jil om utöver make ett pensionsberiittigat barn finns och med 20 
0·6 av normalbeloppet för varje ytterligare barn. Vid efterlevande makes 
omgifte upphör dennes familjepension. 

Familjepension med normalbeloppet utgår till barn, vars båda föriildrar 

avlidit. finns i sådant fall ytterligare barn utgår normalbeloppspensionen 
till det yngsta barnet och 40 resp. 20 % av normalbeloppet till de övriga. 

Om make vid skilsmässa ådömts underhållsskyldighet till andre maken 
utgår familjepension till den underhållsberiittigade maken. Barnpension till 
gemensamma eller adopterade barn utgår oavsett om dom på underhålls
skyldighet finns. Familjepension efter make. som ådömts underhållsskyl
dighet till make i tidigare äktenskap, kan delas mellan den frånskilda och 

den efterlevande maken. 
Statlig tjiinstepension iir samordnad med AFP och ATP. 

Vad hiir sagts om statliga tjiinstepensioner gäller i huvudsak också de 
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kommunala tjänstepensionssystemen. 

För statliga och kommunala förtroendetjiinstemän gäller siirskilda regle,-. 

2.4.4 Pla11pensionssysrem pd den primra arhersmark11ade11 

Utbyggnaden av AFP och tillkomsten av ATP har för stora befolkning~>

grupper medfört ett grundHiggande pensionsskydd. Men iiven den privata 

tjänstepensioneringen har på senare tid utvecklats starkt. En central punkt 

utgör i detta sammanhang den uppgörelse som triiffades den 30 juni 1960 

- med verkan fr. o. m. den 1 januari 1960 - mellan Svenska arbetsgiva

reföreningen !SAFJ. å ena sidan, och Svenska industritjänstemannaförbundct 

!SIF) rn:h Sveriges arbetsledareförbund <SALF), å den andra. om en plan 

för kompletterande pensionsförmåner. den s. k. ITP-planen. Denna plan 

har därefter iindrats. senast år 1974. Dessa förmåner skall komplettera AFP 

och ATP och består av ålderspension. sjukpension, familjepension samt 

tjänstegrupplivförsiikring. Pensionsåldern är normalt 65 år och för full pen

sion fordras 30 tjänsteår. Lön var ursprungligen pensionsgrundande till en 

nivå av 15 basbelopp men detta tak höjdes år 1974 till 20 basbelopp med 

verkan fullt ut fr. o. m. år 1978. Före 67 års ålder skall då ålderspension 

utgå rned 65 % av lön intill 12.5 basbelopp och med 32.5 '.16 på lönedcl 

mellan 12,5 och 20 basbelopp samt fr. o. m. 67 år med 10 % av lön intill 

7.5 basbelopp, med 65 % på lönedel mellan 7.5 och 12,5 basbelopp och 

med 32.5 % på lönedel mellan 12,5 och 20 basbelopp. 

ITP-planen föreskriver. att pensionsrätten skall tryggas. Detta kan ske 

antingen genom P-försäkring eller - såvitt avser ålderspension - genar.i 

avsiittning till ett pensionskonto hos arbetsgivaren i kombination med kre

ditförsäkring av pensionsskulden. 

ITP-planen har i stor utstriickning varit normerande för andra pensions

uppgörelser för motsvarande grupper av anstiillda på övriga delar av den 

privata arbetsmarknaden. 

Pensioner i allmiin tjiinst är numera samordnade med vissa planpensioner 

på så vis. att t. ex. en statsanstiilld kan övergå till ett privat företag anslutet 

till ITP-planen och därvid få tillgodoräkna sig inom ITP den statliga pension 

han intjiinat. Vidare kan en ITP-ansluten tjänsteman på motsvarande siitt 

medföra den ITP han intjänat om han övergår i statlig tjänst. 

År 1971 triiffadcs en överenskommelse mellan SAF och LO om siirskild 

tilliiggspensionering !STP) avsedd att komplettera A FP och ATP. Dels utgår 

STP mellan 65 och 67 år !STP I) och dels som utfyllnad av ATP efter 

67 år !STP 2). För anstiillda födda under tiden november 1906-december 

1909 inträder den lägre pensionsåldern enligt en fallande tidsskala från 66 

år 7 månader till 65 år. Full STP I utgör 65 % av på visst sätt beriiknad 

pensionslön och STP 2 utgör 10 % av denna lön. Intjänandetiden för STP 

är liksom för ITP enligt hu\'udregeln 30 år. Flertalet anställda. som kommer 

in i STP-systemet i anslutning till dess stan. har möjlighet att få oreducerad 

STP I. Full STP 2 kan erhållas av anstiillda. som är födda 1935 eller senare. 

STP gäller endast lön upp till 7.5 basbelopp. 
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3 Livförsäkringsskattekommitten 

3.1 Allmänna överväganden 

3. I. I Inledning 

Kornmitten pekar på att det i dagens sarnhiille finns olika slag av pensioner. 

Man kan skilja mellan lagfästa allmänna pensioner, pensioner i allmän tjänst, 

pensioner grundade på överenskommelser mellan arbetsgivare och arbets

tagare och pensioner som grundar sig på en frivilligt tagen P-försäkring. 

De lagfästa allmänna pensionerna är AFP och ATP. Båda dessa slag av 

pensioner är i princip värdesäkrade genom anknytning till basbeloppet. Vida

re har kontinuerligt beslutats om standardhöjning av AFP. 

När det giiller pension på den privata arbetsmarknaden kan den anställdes 

bruttopension bestå av flera olika delbelopp. I botten ligger den alla med

borgare tillförsäkrade rätten till AFP, som utgår oavsett om förvärvsarbete 

förekommit eller ej och som inte reduceras på något sätt av att ytterligare 

pensionsförmåner kan tillkomma den anställde. Rätten till ATP beräknas 

enligt ett siirskilt system för intjänande, där emellertid arbetsinkomst över 

7,5 gånger det vid årets ingång gällande basbeloppet inte är pensionsgrun

dancle. Storleken av blivande ATP i ett enskilt fall är alltså beroende av 

storleken av arbetsinkomsten under den aktiva tiden. Intjänandetidens längd 

har givetvis ock betydelse för ATP-beloppets storlek. 

Medan alltså AFP och ATP är lagfästa förmåner så är den ytterligare 

pension som kan vara tillförsäkrad den anställde beroende på särskild över

enskommelse mellan honom och arbetsgivaren (resp. mellan organisationer 

på arbetsmarknaden) eller på en av den anställde frivilligt tagen, individuell 

P-försäkring. Överenskommelser om pension träffades förr ofta mellan ar

betsgivaren och den enskilde arbetstagaren och sådana överenskommelser 

förekommer fortfarande i stor utsträckning i små företag och dessutom för 

anställda i chefställning. Det övervägande antalet pensionsförmåner ovanpå 

AFP och ATP utgörs dock av pensioner enligt s. k. allmänna pensionsplaner, 

antagna mellan huvudorganisationer på arbetsmarknaden. Den mest kiinda 

av dessa pensionsplaner är ITP-planen från år 1960. En motsvarighet till 

ITP-pensionen har numera införts även på LO-området, den s. k. STP-pen

sionen. 

När det gäller tryggande av privat pension som kan tillkomma en anställd, 

kan man i princip skilja mellan försäkring, avsättning till pensionsstiftelse, 

avsättning till konto Avsatt till pensioner och det mått av !ryggande som 

kan finnas hos arbetsgivaren utan att försäkring eller avsättning skett. 

J. / .~1 P~tiirsäkring l'id b('skaflningcn 

Såvitt avser pensionering genom P-försäkring understryker kommitten 

att nuvarande regler innebär att krav inte ställs på fördelning av premie-
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betalningen på viss tid eller på någon relation mellan pensioner och för

säkringstagarens inkomster. Dessa förhållanden har inte någon motsvarighet 

i den allmänna pensioneringen eller de kollektiva tjänstepensionssystemen. 

Kommitten ställer i sammanhanget frågan om ett system med avdragsrätt 

vid beskattningen för frivilliga individuella P-försäkringar över huvud är 

motiverat i dagens svenska samhälle. Frågan kan enligt kommitten betraktas 

från olika utgångspunkter. Den kan ses ur den enskilde försäkringstagarens 

synvinkel eller ur försäkringskollektivets, representerat av försäkringsföre

tagen. Den kan också ses från samhällsekonomisk synpunkt. I första hand 

kommer därvid i blickpunkten effekterna på försäkringssparandet om sy-· 

stemet togs bort. Det blir med andra ord nödvändigt att bedöma det önsk

värda i ett stort försäkringssparande i P-försäkring. Slutligen bör systemet 

sättas in i sitt skatterättsliga sammanhang. 

Vad till en början gäller de synpunkter som tar sikte på den enskilda 

individens situation konstaterar kommitten att det, liven om behovet .lV 

den frivilliga P-försäkringen för försäkringstagare uppenbarligen minskat 

i takt med uppbyggnaden av det allmänna pensioneringssystemet och det 

pensionsskydd som åstadkommits genom avtal på arbetsmarknaden, inte 

~an bortses från att vissa grupper alltjämt får anses ha behov av den frivilliga 

individuella P-försäkringen. Det kan bero på att de valt att ställa sig utanför 

ATP - något som systemet givit egna företagare möjlighet till alltsedan 

sin tillkomst. F. n. torde ca 30 000 personer vara undantagna från ATP 

på grund av egna önskemål - en siffra som drn.:k kan beräknas successivt 

minska. Andra skäl kan enligt kommiuen vara att det pensionsskydd som 

erbjuds via den allmänna pensioneringen och avtal iir otillriickligt. Det gL111cr 

bl. a. personer med otillräcklig intjänandetid eller med en i förhållande till 

arbetsinkomsten låg pensionsnivå och personer med låg förvärvsinkomst 

och därigenom låg ATP. I lär avses vidare egna företagare som i avsaknad 

av anställningsförhållande inte kan anslutas till pensionsplan eller företagare 

med pensioner som inte kan tryggas genom avsättning. De genom ATP 

och för löntagare på annat sätt förbättrade pensioneringsmöjligheterna kan 

behöva kompletteras och kan diirför enligt kommittens mening knappast 

anses motivera en iindrad principiell inställning till den frivilliga P-försäk

ringen som pensioneringsinstrument. 

I sammanhanget pekar emellertid kommitten på att det kan ifrågasättas 

om de personer som under senare år lämnat sin aktiva verksamhet och 

nu uppbär pension på grund av frivillig P-försäkring verkligen på lång sikt 

fått den skattelättnad och det ekonomiska utbyte som systemet med den 

uppskjutna beskattningen avsett att ge. Avdrag har medgetts för premier 

då skattetrycket inte var så högt som nu medan pensionen beskattas i d·~t 

högre skatteläget. Härtill kommer att pension tryggad genom försiikring 

visserligen som regel på grund av återbäring utgår med högre belopp ii.n 

som avtalats men den är inte värdesäkrad till skillnad från ATP-pensionen. 

Sett enbart på effekterna i skattehänseende kan enligt kommittens mening 
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göras gällande att det hade varit lämpligare för försäkringstagaren att ta 

en K-försäkring, som givetvis måst tecknas med lägre premier med hänsyn 

till att avdrag inte medges. Den uteblivna beskattningen av det på K-för

säkringen utfallande beloppet kan ha varit en fördel som förstärks av att 

i beloppet ingår ränta som samlats upp hos försäkringsbolaget och där un

derkastats en relativt låg beskattning. 

Kommitten erinrar i fortsiittningen om att den stora kapitalbildningen 

hos försäkringsföretagen är en från samhällsekonomisk synpunkt positiv 

faktor i systemet med P-försäkringar. Om man i stället tillät endast K

försäkringar, ligger det i sakens natur att försäkringsföretagen skulle ha mind

re kapitalbelopp att förvalta. En viss kapitalflykt till utlandet kunde också 

möjligen befaras, eftersom ett av försäkringstagarnas starkaste motiv att 

teckna försäkring i svenskt företag skulle falla bort. Det framhålls vidare 

att kommitten beaktat försäkringssparandets stora betydelse för det svenska 

samhället. Särskilt genom P-försäkringssystemet ställs stora belopp som sam

las hos försäkringsgivarna till kapitalmarknadens förfogande att placeras en

ligt de önskemål statsmakterna uttalat. Genom försäkringsinspektionen har 

statsmakterna också skaffat sig den kontroll över försiikringsgivarnas för

valtning av medlen som man anser lämplig. Enligt kommittens mening 

är effekten på försäkringssparandet av de förslag kommitten lägger fram 

doL:k ej en primiir faktor. Kommitten har försökt bilda sig en uppfattning 

om denna effekt men utformar förslagen från i första hand skattetekniska 

och allmänna pensionspolitiska synpunkter. 

Till förmån för att behålla de frivilliga P-försäkringarna talar enligt kom

mittens mening även rättviseskäl. Inom ATP-systemet gäller att avdrag 

medges för försäkringspremierna och att utfallande pensioner beskattas. För 

det stora flertalet anställda är avdraget inte synligt - det medges niimligen 

genom s. k. tyst kvittning. Samma iir förhållandet med de pensionerings

system som giillcr för stats- och kommunanställda och får de tjänste

pensioncringssystcm som tillämpas enligt avtal på arbetsmarknaden. Kom

mitten anser det under sådana förhållanden rimligt att de som inte får till

räckliga pensionsförmåner via dessa pensioneringssystem kan teckna till

läggsförsäkring som ger samma pensionsförmåner som tillkommer dem som 

har tjänstepension. 

3. J .3 Pensio11eri11gs~1:tie som 1·i/lkor .fiir al'dragsriirr 

Kommitten konstaterar att någon allmängiltig definition på begreppet pen

sion inte finns i svensk lagstiftning. I den mån ordet pension används får 

att beteckna inkomst torde dock enligt kommittens mening avses en del 

av ersiittning för utfört arbete, en inkomstförmån som utgår sedan arbetet 

upphört. Detta är naturligt då det gäller anställningsförhållande, varvid pen

sionen är att anse som uppskjuten lön. Samma synsätt bör enligt kommitten 

gälla i fråga om annan pensionering än sådan i samband med tjiinst, dvs. 
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pensionen skall i princip utgöra en för pensionsåldem reserverad del av 
inkomsten under tiden för den aktiva yrkesverksamheten. 

Kommitten ställer frågan om P-försäkringen i princip skall tillåtas tjäna 

något annat ändamål än pensionering och vidare - om så ej skall anses 
vara fallet - huruvida pensioneringssyftet uttryckligen bör skrivas in som 
villkor för försäkringen. I sammanhanget erinras om att lagstiftaren vid 
tillkomsten år 1950 av den alltjämt i huvuddrag bestående lagstiftningen 
utgick från elen principiella uppfattningen att en P-t<irsäkring skall tillgodose 
ett pensioneringssyfte. Något formellt krav att försäkringen skulle uppfylla 
ett pensioneringssytie uppställdes dock inte utan man valde att definiera 
P-försiikringen genom tämligen detaljerade föreskrifter. 

Enligt kommittens mening ligger redan i namnet P-försäkring svaret pi\ 

den första av kommitten ställda frågan. Sådan försäkring bör endast tjäna 
ett pensioneringssyfte och reglerna bör byggas upp med detta krav som 
bakgrund. Det framstår klart att det bl. a. iir den fria avdragsrätten för premier 
för P-försäkring som medfört att P-försäkring tecknas i annat syfte än pen
sionering. Sådana andra syften kant. ex. vara att få inkomst och skatt därpå 
utjämnad mellan olika år, att åstadkomma skatteuppskov utan att upp
skovsriinta påförs eller att undgå förmögenhetsskatt eller en kombination 
av sådana skäl. Vidare pekas pä att avdragsrätten visserligen svarar mm 
skatteplikt för utfallande belopp inen att det inte finns några garantier at; 
skatten betalas till Sverige, som belastas fiskalt med följderna av avdrags

rätten. Hiirvid syftas på utOyttningsfallen. 
Kommitten har införskaffat en omfattande statistik för att bilda sig en 

uppfattning om i vilken utsträckning frivilliga individuella P-försiikringar 
kan antas utnyttjas i annat syfte än pensionering. Statistiken. som avser 
bl. a. försiikringsbolagens premieinkomster och försäkringsbestånd åren 
1963-1973, beståndet av individuell livförsiikring ultimo 1971 samt vid 1973 
års taxering medgivna andra allmänna avdrag iin underskottsavdrag, re·· 
dovisas i bctiinkandet på s. 89-92 samt i bilagorna 1-3. Som bilaga I tili 
regeringsprotokollet i detta iirencle bör fogas sammanställning över antal in·· 
komsttagare vid 1973 års taxering med avdrag för P-försäkringsavgifter över
stigande visst belopp samt den sammanlagda avdragssumman för dessa 
inkomsttagare. I övrigt hiinvisas till betiinkandet i detta sammanhang. 

Kommitten har mot bakgrunden bl. a. av den utredningen funnit att p .. 
försäkringen i dag utnyttjas för annat syfte än pensionering på ett siitt som 

inte är godtagbart. Mot att behålla de obegränsade premieavdragen talar 

vidare att stora premieavdrag som inte tillkommit i ett rimligt pensione
ringssyfte står i strid mot grundliiggande principer i vårt skattesystem, näm
ligen principen om beskattningspcriodens slutenhet, dvs. att beskattning 
skall ske av varje beskattningsårs inkomst för sig. samt skatteförmågeprin·· 
cipen. eftersom avdragen avses medföra och i regel också torde medför~'. 

en sänkning av den genomsnittliga progressionen. 
Om fordelningsprinciperna sådana de kommit till uttryck i den statliga 



Prop. 1975/76:31 59 

sk<ttteskalan for fysiska personer skall kunna upprätthållas och få avsedd 

effekt, ligger det enligt kommittens mening i sakens natur att lagstiftaren 

bör vara restriktiv med skatteutjämningsåtgiirder som eliminerar fördel

ningseffekten. I sådant avseende bör godtas endast arrangemang som faller 

inom ramen för de bestämmelser som lagstiftaren medvetet tillskapat i ut

jämningssyfte. Vårt skattesystem kan sägas vara mycket tolerant när det 

gäller möjligheterna för de skattskyldiga att genom olika åtgärder åstad

komma skatteutjämning. Här kan erinras om bestämmelserna om beräkning 

av statlig inkomstskatt för ackumulerad inkomst och om avsättning till 

skogskonto. Vidare kan 'pekas på avskrivnings- och lagervärderingsreglerna 

i rörelse och bokföringsmässigt jordbruk samt olika möjligheter till inves

teringsfonds- och kontoavsättningar. Gemensamt för dessa inkomstutjäm

ningsmöjligheter är och bör vara att de kontrolleras av lagstiftaren och med

ges enligt i lag fastställda bestämmelser som beslutats mot bakgrund av 

ett behov. Den inkomstutjämning som f. n. möjliggörs genom avdrag för 

premie för P-försäkring står inte på samma sätt under lagstiftarens kontroll 

utan överlåts i stort sett till de skattskyldigas eget omdöme att utnyttja. 

Systemet kan således utnyttjas för att sätta fördelningsprinciperna ur spel. 

Friheten för de skattskyldiga sjiilva att helt råda över inkomstutjämningen 

blir desto allvarligare eftersom endast personer med hög inkomst. som egent

ligen avsetts böra drabbas av progressionen. i praktiken har möjlighet att 

anviinda sig av denna form av skatteutjiimning. 

En följd av de obegränsade premieavdragen är vidare att underlag skapas 

för pensioner av godtycklig storlek. Även det berättigade häri kan enligt 

kommittens mening starkt ifrågasättas. Pensionsunderlagets och därmed 

pensionens omfattning kan nämligen komma att bestämmas mera av vad 

som bedöms vara skattemässigt förmånligt än av vad som erfordras för 

en skiilig pension. Kommitten pekar bl. a. på att rörelseinkomst i samband 

med avveckling av rörelse, realisationsvinst eller annan tillfällig toppinkomst 

inte O\"illkorligcn bör kunna uppskjutas genom tecknande av P-försiikring. 

Ett ytterligare och mycket väsentligt skäl mot att tillåta att den frivilliga 

individuella P-försäkringen utnyttjas som generellt utjiimningsinstrument 

anser kommitten vara de siirskilda skatteformåner som är inarbetade i sy

stemet i form av skatteuppskov utan riinta och befrielse från förmögen

hetsskatt hos försäkringens ägare för försäkringens förmögenhetsvärde. Det 

kan visserligen invlindas att dessa förmåner skulle kunna upphiivas eller 

minskas genom speciella regler. Flera skäl talar emellertid enligt kommittens 

mening emot sädana regler, bl. a. rlittviseskäl. Alla personer med pensions

skydd bör i princip behandlas lika. Om de som har frivilliga P-försäkringar 

skulle beskattas för viss riinta under forsiikringcns löptid och för dess för

mögenhetsviirde bör samma beskattning siittas in hos personer i allmän 

tjiinst eller med andra typer av tjiinstepensioner. De praktiska svårigheterna 

med ett sådant system ligger i öppen dag. 

Även om kommitten anser att P-försäkring inte bör få tecknas i annat 
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syfte än pensionering vill kommitten inte förorda att sådant syfte skrivs in 
som sjiilvständigt krav i begreppet P-förs~ikring. Enligt kommitten bör man 

nämligen så långt som möjligt undvika att göra tillämpningen 
av en lagregel beroende av syftet med ett visst handlingssätt med hänsyn 

till svårigheterna att bevisa syftets förekomst. Sådana s. k. subjektiva rekvisit 
försvårar ofta lagstiftningens tillämpning. 

3. J .4 Ko1111nit1c;11s s1iil/11i11gstaga11de 

Mot bakgrunden av det anförda föreslår kommitten att bestämmelserna 
om beskattning av P-försiikringar omprövas i syfte att åstadkomma större 
garantier än f. n. att institutet anviinds för pensionering. I den nya lag
stiftningen bör man enligt kommittens mening använda samma teknik som 

vid den senaste reformen av försäkringstagarnas beskattning: lagstiftningen 
bör alltså utformas principiellt med utgångspunkt i att P-försiikringar skall 
tjäna ett pensioneringssyfte men rekvisitet bör inte komma till direkt uttryck 
utan återspegla sig i de tekniska krav som uppstiills i lagstiftningen for 
att P-försäkring skall föreligga. Kommittens stiillningstagande innebiir even
tuella omprövningar i 1950 års lagstiftning vad giiller P-förs~ikringar så att 
pcnsioneringssyftet slår igenom hårdare i de uppställda villkoren. Efter det 
att de materiella kraven på P-försäkring prövats bör man enligt kommillcns 
mening ta upp frågan om förslagen bör kombineras med bcloppsm~issiga 

begränsningar i avdragsriitten. 
Enligt kommittens mening bör man kunna acceptera ullandstlyttningar 

iiven i de fall då utllyttande medför en P-fcirsiikring om man godtar rekvisit 
som säkerställer att sådan P-försäkring endast kan tecknas i pensionssyfte. 
Vidare finner kommitten det naturligt att man måste godta den utjämning 
av skatteprogressionen som blir följden av ett enligt kommittens förslag 

uppbyggt system. 

3.2 Villkor för P-försäkrini: 

3.l. l lnled11i11g 

Kommitten pekar på att P-försäkringen intar en siirskilt gynnad stiillning 

i beskattningshiinseende. Denna stiillning är vidare i stort sett oförändrad 
trots den starka utvidgningen under senare tid av sociala förmåner av olik .. 1 

slag, som medfört att det omfattande behov av pensionering genom frivillig 
P-försiikring som tidigare förelegat numera måste anses vara mindre. Kom

mitten har försökt anpassa villkoren för sådan försiikring till vad som kan 
synas ändamålsenligt med hänsyn till dagens sociala verklighet. En sådan 
åtgärd kan enligt kommitten ses som en fortsättning på det arbete med 
successiva förändringar av villkorsbestämmelserna för P-försäkring som fö
rekommit under senare tid. Utgångspunkten för kommittens förslag beträf-
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fande villkoren har varit att P-försäkringen uteslutande skall tjiina ett pen
sioneringssyfte och viss ledning vid utformningen har hämtats från vad 
som gäller beträffande bl. a. statlig tjänstepension. 

3.2.2 Kretsen m' ,liirsiikradc 

Som tidigare framhållits anser kommitten att pension är att se som en 
form av uppskjuten lön eller annan arbetsinkomst från den aktiva verk
samhetstiden. Detta betraktelsesätt leder enligt kommittens mening beträf
fande frivillig P-försäkring till att den som tecknar försäkringen. försäk
ringstagaren, i princip också skall vara den som pensioneras. dvs. den som 
uppbär utfallande belopp. Motiv att godta annan än försäkringstagaren som 

försäkrad anser kommitten således inte föreligga i fråga om frivillig P-för
siikring. Försäkringstagaren bör därför i princip inte tillåtas teckna försäk

ringen på annan persons liv vare sig för livsfall eller dödsfall. Kommitten 
finner det dock motiverat att den frivilliga P-försäkringen får innefatta pen

sionering även av vissa efterlevande eller med andra ord att frivillig P
försäkring får tecknas för försäkringstagarens eget dödsfall. Enligt kom
mittens mening bör sålunda efter förebild av den statliga pensioneringen 
efterlevandepension till make utgöra ett naturligt komplement till försäk
ringen. Samma anser kommitten böra vara förhållandet i fråga om efter
levandepension till den försäkrades barn, i varje fall upp till en viss ålder. 
Denna fråga behandlas ytterligare i det följande. 

Av sociala och andra skäl anser kommitten det emellertid också kunna 
godtas visst undantag från den angivna principen att P-försäkring får tecknas 
endast på försäkringstagarens liv. Härvid syftar kommitten på försäkrings

tagare som har minderårigt barn. Det bör vara möjligt för denne att teckna 
P-försäkring på i första hand hemmavarande makes liv och till förmån för 
nämnda barn. Härigenom kan erhållas kompensation för sådan kostnads
ökning för barns skötsel, som kan uppkomma om maken avlider. Kom
mitten anser det i dylika fall med hänsyn till försäkringens syfte vara rimligt 
att utfallande belopp såtillvida behandlas förmånligt i skattehänseende att 
de beskattas hos barnet. Den omständigheten att försäkringstagaren inte 
har avdragsrätt för periocliskt understöd till barnet bör enligt kommittens 
mening inte utgöra hinder för en sådan ordning. Med hänsyn till de kostnader 

försäkringen avser att täcka bör dock sådan efterlevandepension till barn 
som här avses upphöra senast då barnet fyller 16 år. 

I ett flertal reservationer uttalas att efterlevandepension till barn bör utgå 

till samma ålder oavsett om försäkringen tecknats på försäkringstagarens 
eller försäkringstagarens makes liv. En redogörelse för kommitteledamö

ternas ståndpunktstaganden i fråga om högsta ålder för efterlevandepension 
lämnas i avsnittet om sådan pension. 

Regeln att försäkringstagare, i forekommandc fall jiimte make och barn. 

också skall \'ara pensionsberiittigad anser kommitten sjiilvfallct inte böra 
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gälla beträffande tjänstepensionsförsäkringar. Arbetsgivare bör således kun

na såväl teckna P-försäkring till förmån för anställd som äga sådan tjäns

tepensionsförsäkring. Praktiska skäl talar nämligen för att man bibehåller 

en sådan ordning. 
Kommitten erinrar hiirvid om att om den anställde själv ägde försiikringen 

svårigheter skulle enligt nu giillande civilriittsliga bestiimmelser intriiff:1 i 

samband med dödsfall eller skilsmiissa. Sålunda skulle vid skilsmiissa den 

försiikraclcs make kunna göra anspräk på hälften av försiikringens viirde 

genom giftoriitt. Ar fråga åter om dödsfall diir anställd försiikringsiigares 

make avlidit skulle hälften av försäkringens värde ingå i den avlidnes kvar

låtenskap och arvsbeskattas. Slutligen framhåller kommitten att om tjäns

tepensionsägare själv avlider och hans barn inte får full täckning för sin 
laglott den förmånsberättigade efterlevande maken skulle kunna nödgas 

avstå från en del av tjiinstepensionsförsäkringen. Dessa konsekvenser mot

verkas diiremot om arbetsgivaren iiger forsiikringen: I sådant fall inräknas 

försiikringen niirnligen inte i den anstiilldes giftorättsgods och något anspdk 

vid skilsmiissa kan inte resas på del i försiikringen. Vidare giiller att vad 

som tillfaller förmånstagare enligt tjänstepensionsförsiikringen iir fritt fr:'tn 

arvsskatt. 
Tjiinstepensionsförsiikring skall således kunna ägas av arbetsgivare. lXr

emot anser ko1111i1ittcn det sjiilvklart att på grund av sådan försiikring t.:t

fallande belopp alltid skall tillfalla den anstiillde eller dennes efterlevande. 

Kommitten erinrar om att det i vissa fall kan finnas skäl för en arbetsgivare 

att teckna forsäkring på annan persons liv för sjukdom eller dödsfall under 
villkor att sjiil\' fä uppbUra utfallande belopp. Försiikringsskyddet i s{tdant 

fall bör dock enligt kommittens mening få ordnas genom K-försiikring och 
alltS<'\ inte föranleda avdragsriitt for premien eller beskattning för utfallarn.k 
belopp. 

3.l.3 Till P~f(jrsäkri11g '1ä11/örl~'.!.ll försiikringsfämwr 

Kornmitten anser det givet att P-försäkring bör kunna utgå i form av 

ålderspensiun eller invalidpension. Enligt kornmittens mening föreligger inte 

ni1got behov att moti\'era dessa båda försäkringsforrner. Vidare har. so;11 

framgått av det föregående. kommitten uttalat sig för bibehållande! av vi;;s 

efierlevandepension som en naturlig del av P-försäkring. 

En bedömning av vilka förmåner som bör ingå i frivillig ålderspension 

och cfterlevandepension anser kornmitten böra göras mot bakgrunden <1v 

vad som g~iller privatanst~illda omfattade av ITP-planen. Enligt kommittens 

mening iir det diirför naturligt att ålderspension eller efterlevandepensic•n 

i fortsiittningen inte skall få förenas·med kapitalbelopp som utgår i samband 
med att pensionen börjar utbetalas eller i annat sammanhang. För detrn 

ställningstagande talar enligt kornmitten bl. a. det förhållandet att utgivandet 

av sådant kapit;tlbelopp inte ligger inom ramen för det renodlade pensio-
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neringssyfte P-försiikring framdeles uteslutande skall avse. Bedömer för
siikringstagaren det vara viisentligt iltt ett kapitalbelopp utgår vid hans pen
sionering. dödsfall eller vid annat tillfälle får siikerstiillandet av detta ka
pitalbelopr ske på annat sätt. Kommitten rramhåller att tecknandet av K
försäkring då ofta torde framstå som den liimpligaste lösningen. 

Inte heller finner kommitten att tillriickligt dgande skiil kan anföras för 
att frirena invalidpension med kapitalbelopp. Man bör kunna riikna med 
att ett eventuellt behov av engångsbelopp vid personskada täcks på annat 
siitt än genom P-försiikring. 

Sammanfattningsvis anser kommitten allts[1 att med P-försiikring bör av

ses försiikring enligt vilken inte kan utgå andra försäkringsbelopp iin ål
derspension. invalidpension eller ertcrlevandepension. 

3.2.4 Gemensamma regler Jör P~f{jrsdkring 

I avsikt att renodla systemet med P-forsiikringar anser kommitten att 
nuvarande möjlighet att teckna sådan livförsiikring som innehåller utfastelser 
av både P-försiikrings och K-försiikrings natur bör slopas. N[1gra h[1llbara 

motiv torde enligt kommittens mening i allmiinhet ej finnas för försiikring 
av detta slag. För att IOrsiikring skall godtas som P-försiikring anser kom
mitten alltså att den i sin helhet skall vara P-försiikring och ej till någon 

del ha karaktiir av K-försiikring. En följd av detta stiillningstagande iir bl. a. 
att livriinta tecknad med s. k. motförsiikring. diir premierna återbetalas i 
form av ett ~ngångsbelopp. inte kan komma i fråga som P-försiikring. Kom
mitten an~er att dessa premieåterbetalningar inte ryller något sjiilvklart pen
sioneringssyfte varför samma skäl talar för att slopa denna typ av försäkring 
som de som anförts betriiffanlle P-försiikring med kapitalbelopp. Det kan 
tilWggas att motförsiikring i den formen att premieåterbetalning sker i rater 
omöjliggörs genom kommi11cns förslag all försörjningsriinta inte liingre skall 
kunna ted nas. Till detta förslag återkom mes i senare sammanhang. 

Kommitten anser vidare. i avsikt att åstadkomma klara och otvetydiga 
beskattningsrcgler, att i avtal om P-försiikring bör tas in villkoret att för
säkringen inte till någon del fär iindras till K-frirsiikring. 

Kommitten erinrar om att genom lagstiftning år 1969 bestiimmelscr in
fördes av innebörd att i princip endast försiikring som tecknas i här i landet 
bedriven försäkringsrörelse och som uppfyller de i övrigt i punkt I av an
visningarna till 31 ~KL stadgade villkoren anses som P-försiikring. I sam
manhanget fick dock RSV riitt att förklara utomlands meddelad försiikring 
såsom P-försiikring om försäkringen i övrigt uppfyller villkoren enligt KL 

för sådan försiikring. Kommitten anser det naturligt att P-lörsiikring också 
i fortsiittningen skall tecknas i svensk försiikringsanstalt för att kunna godtas 
som sådan. Möjlighet bör dock enligt kommitlen alltjiimt finnas att efter 
siirskild prövning få en i utlandet tecknad försiikring godtagen som P-for
siikring. Denna prövning bör iiven framdeles ankomma p<l RSV. För god-
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kiinnande anser kommitten dock böra giilla att försiikringen iir utf'ormad 
enligt de villkor i övrigt som giiller for svensk P-försiikring. Detta inneb:ir 

att de kvalitativa rekvisit kommitten förordar avses skola tilliimpas öwr 
hela fallet och alltså även for utlHndska försäkringar. Dispens bör således 
lika litet som f. n. kunna ges från villkorskraven. De krav som hiirutinm.n 
gäller i Sverige vid tiden för dispensansökningen måste vara uppfyllda. För 
att dispens skall kunna komma i fråga skall försäkringen följaktligen inte 
tå ha något inslag av K-försäkring. Kommitten uppger att erfarenheten frfo 
dispensprövningen är att ett litet antal utliindska försäkringar av hithörande 
slag har inslag av K-försiikring. 

3. 2. 5 .4 ldcrspcnsion 

Vid frivillig P-försiikring giiller f. n. i princip en liigsta pensionsålder <IV 

55 år. För särskilda fall kan dock liigre pensionsälder godtas. En jiimförelse 
mellan å ena sidan stats- och exempelvis kommunanställdas pensionsåldcr 
och å den andra lägsta pensionsålder vid frivillig P-försäkring ger enligt 

kommittens mening vid handen att den sistniimnda knappast framstår som 
motiverad. Övervägande antalet yrkesverksamma med frivillig P-försäkring 

kan inte antas vilja gä i pension vid så förhållandevis låg ålder som 55 
år. Pension:;åldern har vidare under senare år höjts för vissa grupper. Kom
mitten anser en liigsta pensionsålder av 60 år vara betydligt bättre anpassad 

till det reella IHget. Att en sådan liigsta pcnsionsålder vid frivillig P-försäkring 
understiger den regelmiissiga med fem år motiveras med att den sistnämnda 
inom överblickbar framtid kan komma att siinkas och vidare att pension:>
åldern sannolikt torde bli mera rörlig i framtiden än hittills. Vidare torde 
pensionsåldern variera mer bland företagare med frivillig P-försäkring iin 
bland anstiillcla i privat eller offentlig tjiinst. 

llerrar l/elmers och A.fag11usso11 påpekar i sin gemensamma reservation 
att elen pågående utvecklingen på pensionsområdet starkt talar emot en 
höjning av giillande åldersgräns. Reservanterna anser cliirför att nuvarande 
åldersgräns, 55 år, bör bibehållas. 

Emellertid iir kommitten medveten om att vid frivillig P-försiikring behov 
kan föreligga av tidigare pensionsålcler iin 60 år. F. n. gäller att liigre pen
sionsålcler iin 55 år kan avtalas om detta kan anses skiiligt med hiinsyn 
till den försäkrades yrke eller andra omstiincligheter. I praktiken kriivs inte 
något tillstånd av myndighet för försiikringsavtal om sådan tidig pension. 
Diiremot understlills frågan härom Svenska livförsäkringsbolags skatte
nämnd. Kommitten anser att iiven i fortsiittningen lägre pensionsålder iin 

lägsta utbetalningsålderenligt förslaget, 60 år. bör kunna tillåtas, niir siirskilca 
sbl är för handen. Man bör dock inte i individuella fall redan vid fö:
slikringens tecknande få avtala om den higre pensionsåldern, såvida in1e 
behovet redan då föreligger. I stiillet bör krävas att siirskilt medgivande 
inhiimtas i samband med att behovet av tidigare pensionering intriicler. Enligt 
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kommillen bör RSV:s niimnd för riittsiircndcn efter dispens kunna fastställa 
Wgre pensionsålder i de individuella fallen. Kommitten pekar vidare på att 
vissa yrkesgrupper har en Wgre pensionsålder iin 60 år. Så torde t. ex. vara 
fallet betrMfande yrkesutövare inom sång- och balettkonst och en del andra 
mindre yrkesgrupper. För klart definierbara sådana yrkesgrupper anser kom
mitten att genom generell dispens av RSV en liigre pensionsålder bör kunna 
faststiillas. rnirvid bör beaktas resp. grupps tjänstevillkor och andra om
stiindigheter. som kan tjäna till ledning vid bedömningen i vad mån skäl 

för lägre pensionsålder kan finnas. Generell dispens bör enligt kommitten 
medges av RSV:s styrelse. 

I ett viisentligt avseende finner kommitten anledning att avvika från det 
system för pensionering som gäller för stats- och kommunanställda. Behov 

kan föreligga av pension genom P-försäkring i avvaktan på exempelvis AFP 
eller ATP. Det bör därför finnas möjlighet att teckna temporär frivillig ål
derspensionsförsiikring. Enligt gällande riitt får avtal om frivillig temporiir 
P-forsiikring illle avse pension med kortare utbetalningstid iin fem år om 
pensionen skall upphöra före 63 år. I fråga om annan tempor:ir pension 

giiller att den skall utgå under minst ett och ell halvt år. Femårsgränsen 
i dess nuvarande utformning är i och för sig motiverad med att vid pen
sionering fråga skall vara om periodisk utbetalning. En minsta tid om fem 
år kan då anses rimlig. Den nuvarande griinsen på ett och ell halvt år grundas 
på en önskan all möjliggöra en pensionsutfyllnad mellan tidpunkten för 
faktisk pensionering och pensionsålder enligt AFL, dvs. 67 år. Kommitten 

anser att den nuvarande möjligheten all teckna P-försiikring med ett och 
ett haivt års utbetalningstid bör slopas och att för P-försiikring kortare ut
betalningstid iin fem år inte bör godtas. 

Kommitten anser det sjiilvfollet att temporiir pension inte bör utgå vid 
liigre ålder iin den som giiller för livsvarig pension. Slutligen saknas varje 
anledning att i fråga om frivillig temporiir P-försiikring godta annat iin pen
sion med samma belopp vid varje utbetalningstilltlille. 

Kommillen diskuterar vidare huruvida det behov av temporiir frivillig 
ålderspension som kan uppkomma bör ra kunna tillgodoses genom att livs
varig pension under viss tid utgår med förhöjt belopp for att diirefter ned
siittas. Den livsvariga P-försiikringen kan härigenom anses få funktionen 
av tvä forsiikringar. en livsvarig och en temporiir. Åtskilliga svårigheter 

iiremellertid förenade med en sådan ordning. Sjiilvfallet måste nedsiittningen 
hi1llas inom sådana griinser att försiikringens livsvariga karaktiir inte även
tyras. Av premiekostnaden bör diirför bara en mindre del belöpa på ned
siittningen. Hur premiekostnaden lämpligen cfarvid hör fördelas anser kom
mitten emellertid vanskligt att avgöra. Också ur administrativ synpunkt 

torde ncdsiittning av livsvarig försiikring som hiir avses vara mindre iin
damålsenlig än två skilda försäkringar. Ur försäkringstagarnas synpunkt 

bör diirför separat temporiir P-försiikring anses vara all föredra bl. a. med 

hänsyn till att den bättre torde kunna anpassas till individuella förhållanden 

5 Riksdag('ll /<;75176. I sam/. Nr 31 
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iin vad som kan ske genom en nedsättning av livsvarig försiikring som 
m[1stc avtalas redan vid försiikringens tecknande. På grund härav foreslår 

kommitten att sådan nedsättning inte skall till<ltas. 
\1ccl hiinsyn till att syftet med pension är att siikerstiilla en löpande in

komst åt elen pensionerade anser kommitten vidare att vid livsvarig ål

clerspension pensionen bör utfolla med lika stora belopp vid varje utbe
talningstillfolle. En livsvarig ålclerspension bör inte heller ändras till att avse 
temporiir pension. Däremot anser kommitten inga skiil tala mot att en tern
poriir pension får omvandlas till livsvarig. 

Slutligen erinrar kommitten om att såväl inom ITP och STP som inom 
andra allmänna pensionsplaner pension utgår med förhöjt belopp under viss 
tid. Det förhöjda pensionsbeloppet kan i vissa fall utg<l under kortare tid 
iin ett och ett halvt år. Sådan försäkring inom ett planpensionssystem godtas 
enligt giillande skatteriitt som P-försiikring i fråga om ålclerspension och 
invalidpcnsion. Någon iindring i detta förhållande avser kommitten inte 
att åstadkomma. 

J.}.6 lnrnlidpcnsion 

I fråga om sådan frivillig P-försiikring som iir att anse som invalidpension 
gäller f. n. att pensionen fär utgå högst så länge elen försiikrade är arbets
oförmögen eller har nedsatt arbetsförmåga. Någon ändring i dessa hänse
enden anser kommitten inte påkallad. Pensionen bör dock utgå med lika 
belopp under hela utbetalningsticlen. Att invaliclpensionsförsiikring. bortsett 
från tjiinstcpensionsförsiikring. i fortsättningen bör iigas av elen rörsiikradc. 
att den inte får förses med villkor som medför rätt till kapitalbelopp vid 
sidan av pensionen och att den ej heller får innehålla moment av K-försiikring 
framgår av vad i det föregående anförts angående kommittens förslag. 

3.}. 7 Etierlcrn11depensio11 

Kommitten har. som framgått av det föregående. uttalat att frivillig P

försiikring bör fä innefatta iiven pension till efterlevande make och i viss 
utstriickning barn. Vidare anser kommitten att möjligheterna att teckna 
frivillig P-försiikring i största utsträckning bör anpassas till individuella för
hållanden och att frivillig eftcrlcvandepension till förmån för make och barn 
därför bör kunna tecknas utan mrening med ålclerspension. 

Beträffande makebegrcppet hiinvisar kommitten till att detta begrepp i 
det moderna samhiillet fått en vidare innebörd än som svarar mot gifte-r

målsbalkens regler. Enligt kommittens mening bör vid elkrlcvandepcnsion 
med make jiimstiillas dels personer som utan att vara gifta lever tillsamma11s 
om de tidigare varit förenade i äktenskap eller gemensamt har eller har 

haft barn <jfr 65 ~ femte stycket KLl och dels personer som sammanbor 
under iiktenskapsliknande förhällanden. Kommitten erinrar hiirvid om <!ll 
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man i frf1gu om statens grupplivförsiikring godtar ett sådant makebegrepp. 
Vid bedömningen av i vilka lall samboende under äktenskapsliknancle för
hållanden skall beriittiga till te<:knancle av P-försäkring med elen samman
levande som meclförsäkrad anser dock kommitten att viss restriktivitet 
bör kr(ivas. Enligt kommitten bör samlevnaden ha bestått under minst tre 
år vid förs(ikringens tecknande. Är dessa villkor uppfyllda bör dock även 
den sammanlevancles eget barn kunna omfattas av efterlevanclepensionen. 
Bevisbördan för sammanlevnaden bör helt ligga på försiikringstagaren. 

Kommitten disl\uterar huruvida eftcrlevandepcnsion till mal\c och diir
mecl jiimsUllcl person skall få vara temporiir eller endast livsvarig. Enligt 
kommittens mening finns inte samma motiv för en temporiir efterlevan
clepension som för temporiir tildcrspension. Den temporära ålderspcnsionen 
syftar till att möjliggöra en jämn total pensionsnivå under återstående levnad. 
Kommitten erinrar vidare om att för stats- och kommunanställda som åt
njuter pensionsförmåner innefattande efterlevandepension är sådan pension 
till efterlevande mal\e alltid livsvarig. Enligt kommitten är det angefaget 

att likformighet åstadkommes mellan olika grupper av pensionstagare också 
vad gäller efterlevandepensionen. Mot den bakgrunden förordar kommitten 
att efterlevandepension till make eller därmed jämställd bör vara livsvarig. 

Inte heller förekomsten av minderåriga barn utgör enligt kommitten något 
skäl för temporär efterlcvandepension till make. Efterlevandes levnadskost
nader kan givetvis vara särskilt höga under ett antal år då minderåriga barn 
viixer upp. Kommitten erinrar emellertid om att efterlevandepension, fri
villig såviil som annan. vanligen utgår till både make och barn. Det framhålls 
vidare att i många fall grupplivförsäkring ger sådant skydd att behov av 
temporiir efterlevanclepension inte bör anses föreligga. Kommitten anser 
do<:k att i likhet med vad nu lir fallet efterlevandepension skall anses vara 
livsvarig iiven om den upphör till följd av att den efterlevande ingår nytt 
äktenskap. 

I resen·ationer uttalar sig herrar Helmers. Lindwall. Magnusson o<:h Schön

meyr för att temporär efterlevandepension till förmån för make bör godtas 
som P-förs:ikring. 

Kommitten anser vidare att frivillig efterlcvandepension såsom vid statlig 
eller kommunal pension bör utgå med ett i enlighet med forsiikringsavtalet 
ofor:inclrat belopp. Pension till efterlevande make bör sålunda inte få be
stiimmas att utgå med högre belopp under visst antal år och med lägre 
belopp under återstående livstid. 

Kommitten forordar en vidare hets av pensionsberiittigade barn iin som 
giiller i fråga om efterlevande barn till exempelvis statstjänsteman. Kretsen 

bör enligt kommittens mening innefatta inte bara biologisl\t barn till för
s;ikringstagaren o<:h adoptivbarn utan ;iven styvbi.lrn och fosterbarn. 

Ett annat spörsmål av betydelse för frivillig efterlevandepension till barn 
utgör frågan om elen ålder vid vilken pensionen senast skall upphöra. Efter
levande barn till statsanstiilld får pension till dess barnet fyllt 19 år o<:h 
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i fråga om barnpension enligt J\FL gUller 18 år. Inom ITP-systemet har 
emellertid ålclersgrlinsen för barnpension nyligen satts ned från 21 till 20 
år. Enligt kommitten saknas skiil att i fråga om frivillig P-förslikring sUtta 
en lligre griins iin 20 år. 

Herrar Helmers. Magnusson och Schiinmcyr förordar i reservationer <ltt 

erterlevanclepension till förmån för barn bör kunna utgå till dess barnet 
fyller 25 år. 

I ett fall anser dock kommitten att efterlevandepension bör kunna utgå 
även efter det barnet fyllt 20 år. nämligen när fråga lir om utvecklingssti:rt 
eller på annat jiimförligt siitt handikappat barn. Kommitten förordar att 
sådan efterlcvandepension bör kunna vara livsvarig. Avsedda barn lir i första 
hand sådana. som vid försUkringens tecknande Ur handikappade. Detsamma 

bör glilla i fråga om barn som. senast vid den tidpunkt då efterlevandepension 
till barn på grund av frivillig P-försiikring enligt kommittens förslag nonmlt 
skall upphöra. bedöms komma att bli livsvarigt oförmögna till arbete for 
sin försörjning. 

Kommitten !inner inte tillrUckliga skäl föreligga att vidga kretsen av be

rUttigacle till efterlevandepension utöver make och barn. Kommitten påpek . .1r 
h;irvid att pension på grund av frivillig försiikring ofta får ses som ett kom
plement till pension på grund av tjänst eller annat arbete och att detta kom
plement vad angår efterlevandepensioneringen i princip inte bör gå liing;-e 
Un vad som gliller elen kollektiva pensioneringen på grund av arbete. Efter
levandepension för andra försUkringstagaren nlirstående. t. ex. förlildrar. an
ser kommitten knappast kunna inrymmas i pensionsbegreppet. I den m~n 
i dylika fall folkpension och andra insatser från det allmlinnas sida skulle 
anses otillrlickliga och försäkringsskydd diirför vara behövligt eller önskvlirt 
bör detta enligt kommittens mening ordnas på annat sätt än genom P
försiikring. Tre ledamöter. herrar Helmffs, Magnusson och Sc/1ö1111wrr för
ordar dock i sina reservationer en vidare krets av förmånsberättigade till 
efterlevandepension. 

En följd av att kommitten inte ansett sig kunna utvidga kretsen av be
rättigade till efterlevandepension utöver make och barn är att kommitten 
inte ansett sig kunna godta försörjningsränta som efterlevandepension. Det 
m:varande systemet med försörjningsriinta innebär nämligen att räntan kan 
utgå under visst antal år efter den försäkrades död men oberoende av viss 
pensionstagares liv. Kommitten vill med förebild i den allmänna och privata 

tjänstepensioneringen knyta efterlevandepensionen uteslutande till efterle
vande makes eller därmed jämställd persons liv och därutöver till efter
levande barn eller fosterbarn tills dessa uppnått viss ålder. En utgående 

försörjningsränta anser kommitten i regel inte fylla något pensioneringssyfte 
utan främst tjäna andra ändamål. Den omständigheten att försörjningsräntan 
endast föranleder en mindre kostnadsfördyring för en P-försäkring kan enligt 
kommittens mening självfallet inte utgöra något motiv för att tillåta sådan 
ränta i beskattningshänseende. För ett bibehållande av försörjningsräntan 
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uttalar sig i reservationer herrar Helmers. Magnusson och Schönmeyr. Herr 

Lindwall anser att viss begränsad rätt bör föreligga att teckna P-försäkring 

med försörjningsränta. 

3.2.8 Förmdnsragarfiirordnande 

Kommitten erinrar om att grundprincipen för den frivilliga P-försäkringen 

bör vara att pensionen skall anses som uppskjuten lön. Att genom insättande 

av förmånstagare låta annan än försäkringstagaren eller vid efterlevande

pension den till vilken sådan pension kan utgå lyf:a utfallande belopp får 

därför enligt kommittens mening anses stridande mot detta synsätt. De 

skiil som motiverar de civilrättsliga reglerna om förmånstagareförordnanden 

kan således inte åberopas till stöd för att även i skattelagstiftningen rörande 

frivillig P-försäkring godta förmånstagareförordnanden. Med hänsyn härtill 

anser kommitten att bland villkoren i avtal om frivillig P-försäkring bör 

intas förbud mot förordnande av förmånstagare, dock med visst undantag 

för efterlevande make eller därmed jämställd perscm och barn. För efter

levandepension bör nämligen enligt kommitten gälla att endast efterlevande 

make skall uppbära den livsvariga efterlevandepensionen och endast barn 

under 20 år den temporära efterlevandepensionen. 

Kommitten har vidare övervägt huruvida efterlevande make och barn 

bör insättas som oåterkalleliga förmånstagare och namnges som förmåns

tagare. En sådan ordning anser sig kommitten dock inte böra föreslå. Den 

skulle nämligen förhindra att försäkringstagaren efter skilsmässa och omgifte 

skulle kunna låta den nya maken vara förmånsber1ittigad i avseende på 

utfallande pension. Försäkringen kommer visserlige1 att gälla på elen förste 

makens liv men detta utgör enligt kommittens mening inte motiv för att den 

förste maken i alla situationer skall fä uppbära pensionsbeloppet. Något hin

der att insätta make som oåterkallelig förmånstagare bör dock inte finnas. 

I fråga om tjänstepensionsförsäkring bör enligt kommitten gälla att endast 

den anställde - bortsett från det fall då denne äger försäkringen - samt 

i förekommande fall efterlevande make och barn skall kunna vara insatta 

som förmånstagare. Oåterkalleligt förmånstagareförorclnancle bör därvid 

kunna förekomma . 

. Slutligen har kommitten berört elen situationen att återbäring lämnas på 

en P-försiikring och utbetalning av återbäringen sker först efter elen för

säkrades död. Enligt kommitten bör återbäringen i detta fall tillfalla dödsboet 

varför något behov av förmånstagareförordnande inte finns. 

3.1. 9 Örl'rldrclser 

Huvudskälet för ett system med frivillig P-försäkring bör enligt kommitten 

vara kravet på att kunna säkerställa en jämn löpande inkomst även sedan 

den yrkesverksamme slutat sitt arbete. Detta pensioneringssyfte rimmar 
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enligt kommittens mening illa med den ordning som innebiir att försäk

ringstagaren avhänder sig sin rätt till pension på grund av försäkringen. 

Härtill kommer att det från allmän synpunkt måste framstå som naturligt 

•itt den som är skattskyldig för pensionen också skall kunna ta denna i 

anspråk för bl. a. skatt som belöper på densamma. Detta anser komrnittE:n 

ledlt till slutsatsen att skäl av principiell natur inte finns att bibehålla nu

varande möjligheter att överlåta frivillig P-försäkring. I stället bör enligt 

kommittens mening med vissa undantag gälla att en försäkring för att kunna 

godtas som P-försäkring inte skall fä överlåtas. Villkor av denna innebörd 

bör tas in i försäkringsavtalet. 

De undantag som enligt kornmittens mening i fortsiittningen bör kunna 

godtagas överensstämmer i stort med de fall då enligt giillande bestiirnmcls,~r 

skattskyldigheten för utfallande belopp efter överlåtelsen övergår pä den 

nye ägaren till försäkringen. De av kommitten förordade fallen iir följande. 

Tjänstepensionsförsäkring bör till följd av anställningsförhållande kunna 

överlåtas i alla fall utom till sådan juridisk person där den anställde h1r 

ett dominerande inflytande. Vidare bör tjänstepensionsförsäkring kunna 

överlåtas till pensionsstiftelse. 

Frivillig P-försäkring bör dessutom kunna överlåtas till följd av utmätning, 

ackord eller konkurs. Också bodelning i anledning av äktenskapsskillnad 

bör kunna utgöra grund för överlåtelse av sådan försäkring. I sistnämnda 

fall bör förutsättningen emellertid vara att försäkringstagaren skulle ha kun

nat tillgodoföra sig avdrag för periodiskt understöd vid utbetalning till nye 

ägaren av belopp som svarar mot utfallande pension. Aven vid arvsskifte 

efter försäkringstagaren bör äganderiitten till försäkringen kunna övergå till 

anmn. Den som i detta fall kan bli ägare till försäkringen bör emellertid 

endast kunna vara den eller de förmånsberättigade eftersom fråga här bara 

kan vara om efterlevandepension. 

Slutligen bör RSV (nämnden för rättsärenden) kunna medge att frivillig 

P-försäkring skall kunna överlåtas även i andra fall om särskilda skäl fö

religger. 

Kornmitten framhåller att ytterligare en förutsättning bör föreligga för 

att här godtagen överlåtelse skall bli giltig. Denna förutsättning är att an

mälan om överlåtelsen omedelbart görs till försäkringsgivarcn. Det bör vis

serligen ligga i försäkringstagarens intresse att anmälan görs eftersom han 

endast härigenom kan befrias från skattskyldighet för utfallande belopp. 

Då försäkringstagaren emellertid genom att underlåta att göra anmälan kom

mer att erhålla pensionen, trots att den som äganderätten till försäkring1!n 

övergått till har rätt till utfallande belopp, anser kornmitten att anrnälning.s

plikten i första hand bör ligga på den nye ägaren. Vid anmälan bör över

låtelsehandlingen företes. 

För den nye ägaren till överlåten P-försäkring skall enligt kornmittens 

mening självfallet föreligga samma överlåtelsemöjligheter som för försäk

ri!lgstagaren. 
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Slutligen framhåller kommitten att eftersom villkor rörande förbud mot 
överlåtelser skall tas in i försäkringsavtalet överträdelse av sådant förbud 
inte får några civilrättsliga verkningar. Utfallande belopp kommer således 
alltid att tillfalla försäkringstagaren och beskattas hos honom. 

3 . .?.10 He!dning. pa111sä11ning o«h d1erkiip 

Kommitten pekar på att P-försäkring av naturliga skäl inte är siirskilt 

lämpad som kreditsäkerhet eftersom riitten enligt försäkringsavtalet i all
mänhet upphör om den försäkrade dör. I de fall där belåning kan ske gäller 
emellertid att låntagaren och inte långivaren blir skattskyldig för den pension 
som utfaller på grund av den belånade försäkringen oavsett om pensionen 
helt eller delvis tas i anspråk för ogulden gäld. Låntagaren kan under sådana 
förhållanden komma att sakna medel till att täcka skatten på pensionen. 

Belåning eller pantsättning av P-försäkring faller enligt kommittens me

ning helt utanför försäkringens pensioneringssyfte. Följden av skuldsiitt
ningen kan nämligen resultera i att pensionen i vissa fall helt eller delvis 
uteblir. Härtill kommer enligt kommitten att den skatterättsliga principen 
bakom P-försäkringssystemet med i tiden förskjuten inkomstbeskattning 
motverkas av belåningen eller pantsättningen. Kornmitten förordar därför 
att försiikring för att godtas som P-försäkring, inte skall kunna belånas eller 
pantsättas. Villkor av sådan innebörd bör enligt kommittens mening tas 
in i försiikringsavtalet. 

Kommitten erinrar om att försäkringsgivare i vissa fall kan godta återköp 
av frivillig P-försäkring. Det belopp som då utfaller betraktas enligt gällande 
bestämmelser som intäkt jämstiilld med pension på grund av försäkringen 
(32 ~ 1 mom. andra stycket KL). Skattskyldigheten åvilar här alltså för
siikringens iigare. 

De sociala skäl som talar för att belåning av P-försäkring inte bör tillåtas 
har enligt kommitten självfallet samma betydelse såvitt gäller återköp av 
sådan försäkring. Mot denna bakgrund borde således återköp ej heller godtas. 
Diiremot kan man enligt kommitten från fiskal synpunkt inte göra någon 
invändning mot att återköp tillåts i fråga om P-försiikring. Enligt kommittens 
mening bör diirför undantagsvis kunna godtas att återköp får förekomma 
med hänsyn bl. a. till att verkningarna härav inte medför olägenheter i den 
betydande omfattning som fallet iir vid belåning. Kommitten anser emel
lertid att återköp skall kunna godtas endast om synnerliga skäl iir för handen. 
Prövningen av denna fråga bör enligt kommitten ankomma på RSV. Generell 

dispens bör kunna ges av RSV:s styrelse i fråga om återköp av P-försäkring 

på ringa belopp. Lämplig beloppsgräns bör härvid kunna fastställas efter 
samråd med försäkringsanstalterna. l övrigt bör nämnden för rättsärenden 
efter prövning i det enskilda fallet kunna medge återköp. Ett utbyte av 
framtida pensionsförmåner mot ett återköpsbelopp måste i dessa fall för
utsätta att den tilltänkta användningen av återköpsbeloppet iir objektivt god-
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tagbar med hänsyn till sökandens ekonomiska situation och inte bara öns<
värd ur sökandens egen subjektiva synpunkt. Nödvändig investering ell<:!r 
skuldavbetalning för att säkerställa innehav eller fortsatt drift av en för

värvskälla kan utgöra godtagbart skäl för återköp. Sjukdom i sig torde endast 
i särskilda fall kunna utgöra dispensskäl, så kan dock vara fallet om för
säkringstagaren har att bestrida kostnader för dyrbar behandling. I sådana 

fall bör läkarintyg krävas. En dispens för att köpa villafastighet eller annan 
permanent bostad bör kunna medges om starka skäl föreligger, t. ex. när 
fråga är om handikappbostad eller flyttning till annan ort på grund av ändrade 
arbetsförhållanden. Köp av permanent bostad i utlandet i anledning av ut
flyttning kan däremot enligt kommittens mening inte anses utgöra tillräck

ligt skäl för återköp. Kommitten framhåller slutligen att försiikringsgivaren 
måste lämnas tillfälle att yttra sig över ansökan om återköp. 

3.2.11 T;ii11ster1c11sin11s(iirsäkri11g 

Som framgått av det föregående anser kommitten att tjänstepensionsför
säkring i motsats till annan P-fårsiikring i regel bör kunna överlåtas på 
grund av anställningsförhållande samt att anställd skall kunna insättas som 
förmånstagare. 

Emellertid har kommitten lagt ytterligare synpunkter på vad som bör 
giilla i fråga om tjänstepensionsförsäkring utom planpensioner och likvärdiga 
pensioner. Sådan försäkring bör från tecknandet vara livsvarig. Vidare bör 
när sådan försäkring tecknas anmälan göras hos försäkringsgivaren att för
siikringsavtalet giiller tjiinstepensionsförsiikring. Försiikringcns karaktär <'.V 

tjänstepensionsförsäkring bör alltså enligt kommitten otvetydigt framgå ~.v 

avtalet. 
Kommitten anser emellertid att möjlighet bör finnas att även efter tid

punkten för tecknandet av en frivillig försäkring omvandla denna till en 
tjänstepensionsförsäkring. Härvid syftas på det förhållandet att en egen
före!agare tecknar en försäkring och senare upphör med sitt företag och 
tar anstiillning. Han bör då kunna överlåta försiikringen till arbetsgivaren 
och försäkringen därvid fä karaktär av tjiinstepensionsförsäkring. 

Slutligen anser kommitten att premierna för tjänstepensionsförsäkring 

skall erläggas endast av arbetsgivaren och inte som f. n. iiven av arbetstagaren 

eller av denne och arbetsgivaren gemensamt. Detta sammanhänger mt'd 
att enligt intern svensk riitt tjänstcpension vid bosiittning utomlands be

skattas i Sverige under det att pension på grund av frivillig P-försäkring 
därvid beskattas i bosättningslandet (jfr 53 ~ I mom. KL och punkt 2 <.V 

anvisningarna till 53 ~ KLJ. 
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3.3 Bcloppsmässiga begränsningar a,· a,·dragsrätt för P-försäkring 

J.J.J ln/ed11i11g 

Kommitten framhåller att det från praktisk tillämpningssynpunkt givetvis 
är fördelaktigare att begränsningsregler mera anknyts till begreppsdelini
tioner och försäkringstyper än till belopps- eller storleksgränser. A andra 
sida11 framstår det klart för kornmitten att frånvaron av kvantitativa be
gränsningar fört fram till nuvarande otillfredsst1illancle läge på beskattnings
området. Till detta kommer vidare att pension bör ses som en uppskjuten 

del av lön eller·annan arbetsinkomst. Enligt kommittens mening står det 
därför inte i god överensstiimmelse med detta principiella synsätt att ha 
ett system som medger rätt för skattskyldig att när som helst använda 
hela eller huvuddelen av sin lön till att betala P-försiikringsprcmie - något 
som f. n. förekommer. Att man skall kunna använda realisationsvinster 
och inkomst av kapital för P-försäkring strider givetvis också mot detta 

principiella synsätt. 
.Kommitten framhåller ytterligare att ett utmärkande drag i nuvarande 

regler för pensionering i statlig och kommunal tjänst är dels att pensionen 

reduceras i förhållande till lönen före pensioneringen (65 96 av lönen i slut
löneklass), dels att ett tak siitts för den pensionsgrundande inkomsten (del 
av månadslön som överstiger belopp motsvaranck 104 % av basbeloppet 

vid årets ingång reduceras till hiilften och del av månadslön som överstiger 
167 % av samma basbelopp beaktas ej). Även ATP har ett tak genom att 
man bortser från inkomst av ansrntlning och annat förvärvsarbete som över
stiger 7,5 X basbeloppet. Inom planpensionssystemen har man ett tak för 
den inkomst som ger pensionsriitt. Så hart. ex. ITP ett tak vid en inkomst på 

20 basbelopp. 
Kommillen pekar vidare på behov av ternporiir P-försiikring bl. a. som 

utfyllnad i avvaktan på ATP och AFP. Å andra sidan framstår det klart 
för kornmitten att en sådan ternporlir pension inte kan godtas om det årliga 
beloppet vida överstiger vad som erhålls genom allmiin försiikring eller plan
pension. 

Mot bakgrunden av det anförda anser kommitten att enbart utnyttjandet 
av själva försiikringsformen för att definiera begreppet P-försiikring inte kan 
anses medföra någon tillfredsstiillandc lösning av begriinsningsproblemet 
om man vill slikerstiilla att P-försäkringsinstitutet anviinds enbart i det syfte 

som får anses vara den naturliga motiveringen för de därmed förenade skat
teliittnaderna, niimligen pensioneringssyftet. Vidare framhåller kommitten 

att beloppsmässiga begränsningar i förening med visst krav på livsvarighet 

iir det avgörande skälet till att utOyttningsproblcmatiken enligt kommittens 
mening i princip kan skjutas åt sidan. 

Kommitten pekar även på att såviil våra nordiska grannliinder som !lera 
av de stora industriliinderna har beloppsmiissiga begränsningar av rätten 
till avdrag för frivilliga P-försäkringar. 
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Enligt kommil!ens mening kan ett system med kvantitativa spärrar ul

formas enligt en av följande två metoder. Enligt den ena metoden kan 

man maximera pensionsbeloppet till visst fast belopp eller till ett belopp, 

som står i förhållande till arbetsinkomsten, eller genom en kombination 

av dessa möjligheter. Denna metod är mycket svår från kontrollsynpunk;, 

bl. a. eftersom man inte kan dra några slutsatser om pensionsnivån med 

utgångspunkt i den premie som inbetalas visst år. Olika inträdesåldrar ge:r 

givetvis olika premier för samma pensionsbelopp. Den andra begränsning~;

metoc'en giiller viss storlek på avdragsgilla premier för P-försäkring. Den 

medför för dem som årligen utnyttjar avdraget fullt ut olika ärlig pension 

beroende på inträdes- och pensionsålder. Kommitten föredrar en ordning 

enligt den senare nämnda metoden. 

3.J.} Ö1·crl'äga11dcn bl'lriiflände u~i.:årndc pensioner 

Kornmitten har vid utformningen av de kvalitativa rekvisiten härntLI 

viss ledning från vad som gäller betriiffande pensioner i allmiin tjiinst. Ni!.r 
det gLiller begränsningsreglernas utformning och det årliga premieavdragets 

storlek kan enligt kornmittens mening samma måttstock tillämpas. Eme!

lcrtid finns även andra allmänt accepterade pensionssystem som kan tjäna 

som lämplig förebild beträffande pensionsnivä, intjänandetid rn. rn. Kom -

mitten syftar då i första hand på sådana kollektiva planpensionssystern som 

godkänts av huvudorganisationerna på arbetsmarknaden. Tryggandelagen 

iir till betydande del uppbyggd kring och sanktionerar från civilrättslig och 

skatteriittslig synpunkt den pcnsionsplan <ITP-planen) som överenskoms 

år 1960 mellan SAF, å ena sidan, samt SIF och SALF, å den andra. Enligt 

denna plan faststlilldes ett högsta tak för ITP-grundande lön av l 5 basbelopp. 

Detta tak har är 1974 höjts till 20 basbelopp med verkan fullt ut från ~,r 

1978. Pensionsplaner har genomförts på större delen av den privata arbets

marknaden. ofta med ITP-planen som förebild. 

Mot bakgrund av den utveckling på detta område som hittills skett bör 

en pension som på detta sätt är sanktionerad på arbetsmarknaden enligt 

kommittens mening kunna accepteras i skattehänseende och liirnpligen även 

vara utgångspunkten för de beloppsrnässiga övervägandena då det gäller 

pension i det fall vederbörande själv har att bygga upp sitt pensionsskydd 

utöver ATP och AFP. Detta innebär således att kommitten räknar med 

att 65 % av ett på visst sätt beräknat inkomstunderlag normalt utgör skälig 

ålderspension, att ca hälften härav eller 32,S % betraktas som skälig efter

levandepension och att uppbyggnadstiden för full pension bör vara 30 åt. 

Kommitten påpekar att om man drar en parallell med ITP-systernet och 

den allrniinna tjänstepensioneringen det medför att skattereglerna bör byggäs 

upp så att de inom taket förutsätter pension i förhållande till inkomsten. 

Skattereglerna bör alltså medge högre avdrag ju högre inkomst försäkrings

tagaren har. 
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3.3.3 Arbetsinkomst som villkor .fiir avdragsrä11 

Som framgått av det föregående ger kommitten uttryck för uppfattningen 

att om pension anses utgöra del av lön eller anna::i arbetsinkomst det får 

anses konsekvent att också kostnader för att bygga upp egen pension täcks 

av sådan inkomst. Enligt kommittens mening bör A-inkomst anses som 

inkomst av eget arbete och alltså grunda avdragsrätt. 

Med A-inkomst förstås enligt 9 ~ 3 mom. SI inkomst av tjänst med undan

tag av periodiskt understöd eller därmed jämförlig periodisk intäkt som 

avses i 31 ~ KL. Begreppet A-inkomst omfattar vidare inkomst av jord

bruksfastighet och rörelse om den skattskyldige varit verksam i förvärvs

kiillan i ej blott ringa omfattning. Uppdelningen i A- och 8-inkomst tjiinar 

som underlag för särbeskattning av förvärvsinkomst får makar och görs 

därför f. n. bara för makar och diirmed likställda skattskyldiga. Den om

ständigheten att en uppdelning på A- och B-inkomst ,~j sker för ensamstående 

skattskyldig enligt gällande rätt hindrar emellertid enligt kommittens me

ning inte att en uppdelning Hitt kan göras också för sådan skattskyldig med 

ledning av hans deklaration när så behövs med anledning av ett avdrags

yrkande för P-försäkringspremie. 

en konsekvens av att avdragsrätten görs beroende av förekomsten av 

A-inkomst blir att inkomst i inkomstslaget annan fastighet, t. ex. inkomst 

av hyresfastighet. inte berättigar till avdrag för P-förslikringspremie. Å andra 

sidan kan inkomst av jordbruksfastighet och rörelse bilda underlag för av

dragsrätt trots att en del av inkomsten regelmässigt egentligen är kapital

avkastning. Dessa konsekvenser. som redan godtagits niir det gäller sär

beskattningen, får enligt kommittens mening accepteras också för P-för

säkring för att bestämmelserna skall bli praktiskt hanterbara. 

Herrar Helmers och Magnusson anför i sin gemensamma reservation under 

hänvisning bl. a. till sparmomentet i P-försäkringen att såviil A- som B

inkomst bör kunna medföra rätt till avdrag för premie för P-försäkring. 

3.3.4 Kommill<;llS .fiirslag till begriinsningsrcglcr 

Kommitten utgår således vid utformningen av begränsningsreglerna från 

att pensionering enligt pensionsplan som överenskommits av arbetsmark

nadens huvudorganisationer skall godtas skattemässigt. Detta innebär att 

elen grupp anställda som inte omfattas av pensionsplan och alla skattskyldiga 

med inkomst av förvärvsarbete som inte lir hänförlig till inkomst av tjiinst 

skall kunna skaffa sig ett pensionsskydd av samma storlek och på samma 

villkor som de som omfattas av ett planpensionssystem. Den beloppsmiissiga 

griinsen for avdragsriitten bör alltså enligt kommitten bestiimmas efter vad 

det kostar att med elen normala intjänandetiden, 30 år, försäkra sig för 

en pension som motsvarar högsta ITP-pension. Kommitteri redovisar vissa 

sammanstiillningar avseende dessa kostnader. Sammanstiillningarna torde 

få fogas till regeringsprotokollct i detta iircnde som bilaga :!·-4. 
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Det i bilaga 2 angivna exemplet giiller en person som vid 35 ars åldt::r 
inträder i systemet med inkomst som motsvarar 7.5 basbelopp. dvs. ATP
taket, och som får successiva löneförhöjningar i 5-årsintervaller så att han 
vid 55 år uppnår !TP-taket, 20 basbelopp. Medförsäkrad är en 3 år yngre 
kvinna. Exemplet är räknat med en antagen penningvärdeförsämring av 
4,8 ''i; per år. vilket motsvarar den genomsnittliga årliga ökningen av ba~;

bcloppet under perioden 1960--1974. Det i bilaga 3 angivna exemplet visi:ir 
under i övrigt samma förhållanden kostnaderna i oföriindrat penningvärde:. 
Det i bilaga 4 upptagna exemplet visar en lugnare inkomstutveckling, från 

4.5 basbelopp vid 35 år till 12 basbelopp vid 55 år. och med 4,8 "i, pen
ningvärdeförsämring per år. Det årliga avdraget för pensionspremier bestäms 
i exemplen till viss procent av A-inkomsten till högst 20 basbelopp, niimligen 
20 '.!i, därav t. o. m. det år den skattskyldige uppnår 49 år och 30 °;-, fr. o. m. 
50 års ålder. Begränsningarna innebär att det högsta årliga avdraget uppgår 
till 4 basbelopp resp. 6 basbelopp. Exemplen förutsiitter maximal årspremiE'. 
Det förutsätts vidare att pensionsförmånerna utgörs av ålderspension från 
65 år. sjukpension av samma storlek som ålderspensionen. iinkepension 
motsvarande hiilften av ålclerspensionen och barnpension motsvarande en 
tjärdedel av ålderspensionen. Som basbelopp har anviints det som gällde 
i februari 1975. dvs. 9 000 kr. 

l fråga om exemplet i bilaga 3 gäller vidare att det vart femte fa sker 
en utökning av pensionsförmånerna svarande mot maximalt tillåten premie. 
Mellan två på varandra följande åldrar (exempelvis 35. 40) gäller det pen
sionsbelopp som anges för den Higre åldern. För sjukpensionen har slutligen 
en genomsnittspremie för varje 5-årsperiod använts vid beräkningarna. 

Enligt kommitten ger sifferexemplen i bilagorna 2-4 ledning för att be
döma vad det kostar att skaffa ett pensionsskydd upp till ITP-taket genom 
individuell P-försäkring med skälig uppbyggnadstid och med avdragsrätt 
för premierna vid beskattningen. Kommitten fäster emellertid i samman
hanget uppm1irksamhet på all man kan motivera att en egenföretagare inte 
bör ha samma pension i förhållande till redovisad inkomst av verksamheten 
som en anstlilld i förhållande till lönen. Egenföretagaren skall niimligen 
sjiilv svara för kostnaderna för sin pensionering. Han har då till sitt förfogande 

för att täcka privata kostnader endast skillnaden mellan inkomsten av verk
samheten och pensionskostnaderna, givetvis efter avdrag för skatt. Genom 
att arbetsgivaren betalar den anställdes pensionskostnader kan däremot den 

anställde använda hela sin inkomst efter skatt för samma ändamål. Med 
hlinsyn härtill kan man enligt kommitten hävda att en rörelseidkare och 
en anställd med samma redovisade A-inkomst icke bör ha samma pen .. 

sionsförmåner. 
Samtidigt pekar kommitten på att en egenföretagare med stadigvarande 

inkomst väsentligt över 20 basbelopp självfallet bör kunna bereda sig samma 
pension som en anstiilld med inkomst på eller över 20 basbelopp och med 

ITP-pension. Vidare kan en låg inkomst under en längre tid i början av 
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verksamhetens bedrivande nödvHndiggöra stora premieinbetalningar under 
den fortsatta verksamheten för att egenföretagaren skall förvärva ett fullgott 
pensioneringsskydd. Vid en sådan löneutveckling som exemplet i bilaga 
2 utvisar kommer en person som intjänar ITP från 35 års ålder att enligt 
r. n. gällande bestämmelser uppbära ITP med 53 % av högsta pensions
medförande lön från 65 års ålder och med 32 % av samma lön från 67 
års, då AFP och ATP tillkommer. Med nu gällande regler motsvarar sist
nämnda pensioner vid full intjänandetid maximalt 23 % av högsta pen
sionsmedförande lön inom ITP-systemet. Totalt erhåller alltså den ITP
anslutne från 67 år en pension motsvarande 55 % av högsta pensions
medförande lön. 

Kommitten framhåller att en avdragsrätt konstruerad på sätt nu angetts 
som förutsättning i exemplen i bilagorna 2-4 är lätt att tillämpa vid be

skattningen. Genom att göra avdragsrHtten beroende av A-inkomst och här
vid begriinsa sådan inkomst till högst 20 basbelopp kommer avdragsrätten 

i princip att följa förändringar i penningvärdet. Mot den bakgrunden förordar 
kommitten att avdrag för premie för P-försäkring skall kunna medges med 

20 % av sådan A-inkomst i de fall elen skattskyldiges ålder understiger 50 år 
och i övriga fall med 30 ''ii av säclan inkomst. :-.1ccl ett basbelopp 
om 9 000 kr. (febr. 1975) blir då högsta möjliga premiebelopp 36 000 kr. 
resp. 54 000 kr. Dessa premier bör enligt kommitten få användas för alla 
andra förordade former av P-försäkringar än temporär ålderspension. Med 
hänsyn till att egenföretagarnas inkomst kan variera kraftigt mellan olika 
år anser dock kommitten det motiverat att som underlag för avdragsbe
räkningen bör få väljas beskattningsårets eller det närmast föregående be
skattningsårets A-inkomst upp till 20 basbelopp. 

Den förordade huvudregeln innebärande avdrag för erlagd P-försäkrings
premie med 20 resp. 30 % av A-inkomst upp till 20 basbelopp skall enligt 
kommitten äga direkt tillämpning för egenföretagaren samt för anställd som 
själv har att svara för sin pension utöver ATP och AFP. För anstiilld i 
allmän tjänst eller i sådan privat tjänst som är ansluten till pensionsplan 
eller i privat tjänst med tjänstepensionsförsäkring föreslår kommitten en 
reduktion av underlaget för beräkning av högsta avdragsgilla premiebelopp. 
För den föreslagna reduktionen lämnas redogörelse i avsnittet tjänstepen
sion. 

Kommitten föreslår vidare att alla skattskyldiga med A-inkomst bör ha 
möjlighet att i viss omfattning ordna kompletterande pensionsförmåner 

genom försäkring. Detta avses gälla såviil egenföretagare som anställda. Det 
pekas bl. a. på att behov kan föreligga att ombesörja temporärt pensions

skydd. Kommitten föreslår därför att skattskyldig medges ytterligare av
dragsmöjlighet, nämligen intill JO% av A-inkomst under beskattningsåret 

eller närmast föregående beskattningsår om högst 20 basbelopp. Denna av
dragsrätt bör således enligt kornmitten få utnyttjas för alla former av P

försäkring. Kommitten redovisar vad som kan erhrillas som livsvarig al
derspension inom ramen frir detta avdrag. Sammanställningen torde få fogas 



Prop. 1975176:31 78 

till regeringsprotokollet i detta iirende som bilaga 5. 

I flera reservationer föreslås annan utformning av det s. k. komplett,;

ringsavdraget. Herrar Helmers och Magnusson föreslår ett avdrag med tre 

basbelopp, och herr Schönmeyr med två basbelopp. Herr lindwal/ föreslår 

att avdrag i första hand medges med två basbelopp och i andra hand medg,'!s 

med 10 % av en A-inkomst om högst 20 basbelopp, dock minst ett basbelopp. 

Under vissa omständigheter kan större avdrag för P-försiikringspremie 

anses motiverat än som kan medges enligt de nu angivna metoderna. Kom

mitten anser därför att genom dispens från begriinsningsreglerna möjlighet 

bör finnas att medge ytterligare avdrag. Frågor angående dispenser behandlas 

i ett särskilt avsnitt. 

Kommitten uppger vidare att det vid I 973 års taxering förekom mind:~e 

än 6 500 fall med P-försäkringsavdrag över 30 000 kr. Mot denna bakgrund 

förutsätter kommitten att den alldeles övervägande delen av nu förekom

mande P-försäkringar ryms inom de föreslagna gränserna även om relationen 

mellan A-inkomstens och P-försäkringspremiens storlek inte utretts. Genom 

förslaget stoppas enligt kommittens mening missbruk av P-försäkringsin

stitutet. Lojala försäkringstagares dispositioner torde däremot inte påverkas 

nämnvärt. 

3.3.5 P~/iirsäkring och i11komstllliäm11i11g 

Enligt kommitten kan det inte bortses ifrån att P-försäkringen. vars egem

liga syfte är ett helt annat än att tjäna till inkomstutjämning i verkligheten 

i viss mån fått karaktären av utjämningsinstrument. Kommitten anser inte 

att den genom skärpta regler för avdragsrätt för P-försäkringspremie be

gränsade möjligheten till inkomstutjämning bör leda till ytterligare regler 

om sådan utjämning. I sammanhanget pekar kommitten på att siirskilda 

regler tillskapats uteslutande i syfte att åstadkomma dessa utjämningsmö_i

ligheter. Kommitten framhåller vidare att de föreslagna begränsningsreglerna 

iir så generösa att de inte kan tas som motivering för inkomstutjämnings

möjligheter vid inkomstbeskattningen utöver dem som redan finns. 

Herrar Helmers. Magnusson och Schönmeyr anför i sina reservationer att 

frågan om inkomstutjämning inte tillfredsställande lösts i kommittens för

slag. I Ierrar Helmers och Magnusson anser att en generell s. k. kontometod 

bör införas. Genom denna bör åtminstone utjämning fä ske av inkomstdel 

över 150 % av föregående två års medelinkomst. 

3.4 Begränsningsregler beträffande tjänstepcnsion 

3.4. / /11lec/11i11g 

Kommitten ställer frågan huruvida begränsningen även bör gälla för ar

betstagares tjiinstepensionsförsäkring och tjänstepensioner tryggade genom 

avsiittning. Om arbetsgivaren utlovat en anstiilld tjänstepension och tryggar 
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pensionen genom P-försäkring utgör visserligen värdet härav en i princip 

skattepliktig förmån för arbetstagaren men eftersom han skulle ha varit 

berättigad till avdrag för utgifterna att förvärva förmån om han sjiilv skaffat 

sig den tillämpas s. k. tyst kvittning (punkt 3 första stycket av anvisningarna 

till 32 ~ KL). Kostnaden för premier, som oavsett beloppet är avdragsgill 

för arbetsgivaren, framgår således inte av kontrolluppgift eller den anställdes 

deklaration. Även avsättning som tryggar intjänad del av oantastbar pension 

är i princip obegränsat avdragsgill för arbetsgivare. Är den anställde hu

vuddelägare i familjebolag gäller dock att arbetsgivarens avdragsrätt begrän

sas till s. k. planpension vid kontoavsättning och till vad som kan anses 

sedvanligt för arbetstagare med motsvarande arbetsuppgifter vid stiftelse

avsiittning. Inte heller dessa slag av pensionskostnader framgår av kon

trolluppgift eller arbetstagares deklaration utan tyst kvittning sker ~iven i 

detta fall. 

Kommitten pekar på att det kan göras gällande att på den fria arbets

marknaden bestämmandet av lön. pension och säkerställande av pension 

är frågor enbart mellan arbetsgivare och arbetstagare och att i varje fall 

av varandra oberoende parter borde fä bestiimma storleken på försäkrad pen

sion eller genom avsättning tryggad pension utan ogynnsamma skattekon

sekvenser för parterna. 

Emellertid talar enligt kommittens mening starka principiella skäl för 

att reglera avdragsrätten även för tjänstepension. Genom ett sådant system 

uppnås effekten att man inte via tjänstepensionsförsäkring eller avsättning 

kan erhålla ett bättre pensionsskydd än vad som kan tillkomma egenfö

retagare eller sådan arbetstagare som själv har att ordna sin pension. Denna 

effekt anser kommitten naturlig mot bakgrunden av uppfattningen att de 

allmänna pensionsplaner, som finns på arbetsmarknaden och som utgör 

förebilden för förslaget till begränsningsregler, tar anses tillgodse de krav 

på rimlig pensionering som kan ställas även av arbetstagare med hög lön. 

Kommitten anser vidare att en arbetstagare inte helt fritt och utan skat

tekonsekvenser skall kunna komma överens med sin arbetsgivare att lön 

ersätts med pension som tryggas genom försäkring eller avsättning. Be

gränsningsregler bör enligt kommittens mening finnas för alla förvärvsar

betande oavsett varifrån ink_omsten kommer och bör vara i sak enhetliga 

över hela fältet. 

Två ledamöter av kommitten, nämligen herrar Hrlnwrs och Magn11sso11 
uttalar sig mot en begränsning av tjänstepensioneringen. Ett sådant ingrepp 

skulle nämligen begränsa avtalsfriheten på arbetsmarknaden. 

3.4.:: [jä11stcpc11sio11s/örsäkri11g och pension i allmän tiänst 

En inordning av tjänstepensionsförsäkringen i systemet med begränsad 

avdragsrätt för premier för P-försäkring förutsätter att tyst kvittning i princip 

inte längre kan tillämpas i fråga om P-försäkringar, för vilka arbetsgivare 
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betalar premierna. Den av arbetsgivaren erlagda premien för tjänstepen
sionsforsäkringen skall således enligt kommittens förslag tas upp som in
komst av tjiinst i den anstiilldes deklaration. Arbetsgivaren medges ful It 
avdrag för sina kostnader för den anställdes tjänstepensionering. Hos ar
betstagaren skall däremot enligt förslagen prövning ske huruvida avdrag 

skall medges med belopp motsvarande hela den av arbetsgivaren erlagda 
premien. 

Kommitten erinrar om att en egenföretagare själv svarar för sina kostnader 
för pension och att avdrag för dessa kostnader får göras inte i den för
viirvskälla han bedriver utan såsom allmiint avdrag. Enligt gällande be
stämmelser får däremot avdrag för sådan premie för tjänstepension, för vil
ken den anställde själv svarar, göras i förvärvskällan tjänst (33 ~ I mom. 
andra stycket KL). Kommitten anser att avdrag även för premie för tjän

stepensionsförsäkring skall ske under allmänna avdrag. En sådan ordning 
innebär enligt kommittens mening stora praktiska fördelar från kontroll

synpunkt. För alla skattskyldiga - arbetstagare såviil som egenföretagare 
- sker nämligen då avdraget under samma rubrik i deklarationen. Därigenom 
uppnår man även förenklingar för en person som har både inkomst av tjämt 
och rörelse. 

Enligt kommittens förslag bör den anställde medges avdrag för premier 
för tjänstepensionsförsiikringen på samma siitt som om han s_iiilv erlagt pre
mien. dvs. inom ramen för de tidigare angivna begriinsningarna. Har den an
st~illde egen P-försäkring innehiir förslaget att avdrag för premie för tjänste
pensionsförsäkring och egna försiikringen medges i sin helhet endast under 
rörutsiittningcn att premierna sammantagna ryms inom det högsta premiea·1-
drag den ansti-illdc med hänsyn till redovisad A-inkomst iiger tillgodoföra sig. 
Beskattningseffekten vid överpensionering kommer således att träffa arbets
tagaren. 

Som framgått av det föregående kommer arbetsgivares kostnad för AFP 
och ATP inte att påverka de anställdas beskattning. I två väsentliga av
seenden föreslår kommitten vidare ett bibehållande av den nuvarande tysta 
kvittningsrättcn. Den av kommitten föreslagna begränsningen av premi';!

avdraget har beräknats med utgångspunkt i att egenföretagare eller anställda 
bör kunna skaffa sig ett pensionsskydd av ungefär samma storlek som vid 

s. k. planpension. Mot den bakgrunden anser kommitten att den nuvarande 
tysta kvittningen bör kunna bibehållas i de fall planpension tryggas genom 

tjänstepensionsförsäkring. Motsvarande bör enligt kommitten gälla i fråga 
om pensioner i allmän tjänst. Å andra sidan innebär kommitteförslaget fjr 
arbetstagare som har planpension tryggad genom P-försäkring eller pension 

i allmiin tjänst att den anställda därigenom konsumerat sin rätt till avdrag 
för premie för egen P-försiikring enligt huvudregeln - dvs. med 20 resp. 
30 '.',1 av A-inkomst beroende på försäkringstagarens ålder - på motsvarande 
inkomst. Detta motiveras av att motverka möjligheten till överpensionering. 
Sådan anställd får dlirför enligt förslaget tillgodoföra sig avdrag för egen 
P-förslikri ng med dels beroende p~l<'\ldcr 20 eller 30 "ii av sam man lagd rcdovi-
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sad A-inkomst upp till ett belopp motsvarande 20 basbelopp minskad med 

lön i den pensionsmedforande tjiinsten och dels 10 '!/, av redovisad A-in

komst upp till 20 basbelopp. 

Kommitten anser att alla former av planpension oavsett konstruktionen 

i det enskilda fallet bör avräknas från inkomsten vid tillämpning av hu

vudregeln. Härav följer bl. a. att STP-grundande inkomst enligt kommittens 

mening skall avräknas trots att STP i princip endast ger ålderspensionsskydd. 

Det är bl. a. mot bakgrund av att planpensionssystemen i dagens läge kan 

ha något olika förmåner vid samma inkomstläge som kommitten föreslagit 

det kompletterande avdraget om JO '!;:,. 

Kommitten förordar dock ett undantag från att lön skall avräknas från 

den A-inkomst som utgör underlag för beräkning av avdragsgill premie 

för egen P-försäkring. Härvid pekas på att särskilda pensionsbestämmelser 

gäller för vissa politiska befattningar hos staten, kommun och landsting, 

såsom riksdagsman och borgarråd. Dessa pensionsbestämmelser innebiir 

bl. a. att pensionen tjänas in betydligt snabbare än enligt sedvanligt mönster, 

som innebiir en intjänandetid på 25-30 år för full pension. Den årliga be

räknade kostnaden för pension för politiska befattningshavare torde i vissa 

fall överstiga det premieavdrag som enligt kommittens regler skulle vara 

medgivet om inkomsten i stället avsett en annan skattskyldig. Slutsatsen 

skulle då bli att befattningshavaren borde påföras som intäkt en del av 

den beräknade kostnaden för pension. Kommitten har emellertid ansett 

att de osäkra anställningsförhållandena för dessa befattningshavare talar för 

att man i skattehänseende generellt bör godta sådan kort intjänandetid och 

att kostnaden för pensionering således i intet fall skall föranleda att en intäkt 

av pensionsförmån skall påföras den skattskyldige. Vid tillämpning av hu

vudregeln bör enligt kommittens mening ej heller avräkning ske för in

komster i den "politiska" verksamheten. Ett starkt skäl fördenna ståndpunkt 

anser kommitten vara att t. ex. en riksdagsman. som efter en kort riksdagstid 

återgår till sitt tidigare arbete. bör ha möjlighet att upprätthålla en tjän

stepensionsförsiikring under tiden som riksdagsman även om han ej får 

någon ersättning från sin gamle arbetsgivare. 

Ledamöterna Hcdborg och Lumlhlad anför i sitt särskilda yttrande att 

ett betydligt enklare siitt att tillgodose de grupper som saknar planpension 

vore att låta samhället erbjuda ett pensionssystem likvärdigt ITP. 

3.4.3 .4l'siitt11i11g till pcnsio11ssti/iclse och konto A1·sc1tt till pensioner 

Kommitten erinrar om att föreslagna begränsningsregler för premie för 

P-forsäkring syftar till att i stort ge en pension motsvarande planpension 

även i fall då sådan pension inte finns. Mot den bakgrunden föreslår kom

mitten att avsättning till pensionsstiftelse eller pensionskonto med avdrags

riilt för arbetsgivaren begriinsas till vad som erfordras för att täcka pen

sionsskuld för planpcnsion. Vidare hör enligt kommitten den anstiilldes rätt 

till avdrag för premie for P-försäkring enligt huvudregeln anses konsumerad 

6 Rihr/ugrn /975!7fi. I 1<1111/. .Vr 31 
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genom avsiittningen. Detta innebär alltså att underlaget för avdrag enligt 
huvudregeln minskas med den lön den anställde uppbiir från arbetsgivaren. 

Nu gällande civilrättsliga och skatterättsliga bestämmelser innebär i prin:ip 
obegränsad avdragsrätt för avsiittningar som tryggar intjänad del av oan

tastbar pension. Kommittens förslag till skattemässiga begränsningsregler 
syftar inte till att göra något ingrepp i den civilrättsliga tryggandelagen. 
En konsekvens av kornmittens förslag blir däremot att den nuvarande över
ensstämmelsen mellan civilrättslig och skatterättslig pensionsskuld må;;te 

brytas. Kommitten diskuterar huruvida skatteeffekten vid en avsättning 
med större belopp än som erfordras för att täcka pensionsskydd enligt allmän 
pensionsplan bör träffa arbetsgivaren genom vägrad avdragsrätt för över
avsättningen eller den anställda genom förmånsbeskattning. Enligt kom
mittens mening talar övervägande skäl för att arbetsgivaren bör viigras av
dragsrätt får överavsiittningen. lliirvid pekas bl. a. på att en genom av

sättning tryggad pension över s. k. planpension kan bli värdelös t. ex. om 

arbetsgivaren går i konkurs. Vidare pekas bl. a. på de praktiska svårigheter 
en beskattning hos den anställde skulle kunna innebära. 

Kommitten diskuterar vidare huruvida arbetsgivare som inte iir ansluten 

till allmän pensionsplan bör äga rätt till avdrag för avsiittning för att trygga 
1)ensioner på nivå motsvarande planpensionsnivå. I sammanhanget pekar 
kommitten på att om avsättning skall trygga skuld för planpension föreligger 
säkerhet för att pensionslöftet skall infrias. Inom ITP-systemet beror denna 
garanti på kreditförsäkring hos Försäkringsbolaget Pensionsgaranti, öm~;e

sidigt (FPG). En arbetsgivare som inte blir godtagen av FPG måste ombesörja 
all sin ITP-pensionering genom P-försiikring. En motsvarande grad av ~:a

ranti för utlovad pension linns inom andra planpensionssystem. Vidare erin
rar kommitten om att det helt överviigande antalet arbetstagare i pri\'at 
tjänst redan nu omfattas av ett planpensionssystem och att planpensi,Jn 
inom överskådlig tid torde införas för nästan samtliga arbetstagare. Enligt 
kommittens mening finns det ej skiil att ge någon skattefavör åt en ar

betsgivare utanför sådant system jämfört med en arbetsgivare inom sådant 
system som ej kan få kreditförsäkring och därför måste teckna P-försäkring 
för all planpension. Kommitten anser således att det finns bärande sklil 

att i princip godta kontoavsiittningar endast för sådana arbetsgivare som 
är anslutna till planpensionssystem. I det fall en arbetsgivare som iir ansluten 
till plan iiven har arbetstagare som inte omfattas av planen bör dock enligt 
kommittens mening avdrag medges för avsiittning för pension enligt planen 

för samtliga arbetstagare. 
Kommitten pekar på att en minskning av pensionsskulden kan ge upphov 

till överskott på kontot. Aterföring av obeskattade medel bör enligt korn
mittens mening ske i huvudsak enligt nuvarande regler. Den nu gällande 
tvångsvisa avtappningen av överskott med belopp motsvarande engångs
premie för P-försäkring har dock utvidgats till att avse varje premie för 

P-försäkring. 
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För arbetstagaren innebär alltså avsättning eller överavsättning inte andra 
skattekonsekvenser än att arbetstagaren konsumerat sin rätt till avdrag för 
premie för egen P-försäkring enligt huvudregeln på inkomster av anställ
ningen. Genom att överavsättning inte föranleder skattekonsekvenser hos 
arbetstagaren är det visserligen teoretiskt möjligt för en arbetstagare att tjäna 
in pension motsvarande full planpension hos flera arbetsgivare - antingen 
samtidigt eller i tur och ordning - och få varje pension tryggad genom 
arbetsgivarens avsättning. Men även om en sådan möjlighet strider mot 

den tänkta lagstiftningens syfte att skattemässigt endast godkänna en plan

pension för varje arbetstagare, tryggad genom försäkring eller avsättning 
liigger enligt kommittens mening praktiska synpunkter hinder i viigen för 
att genomföra en kontroll på denna punkt med inriktning på en skatteeffekt 
hos arbetstagaren vid överpensionering tryggad genom avsättning. Möjlig
heter till missbruk i samband med överpensionering torde även kunna fö
religga på så vis att en arbetstagare tillförsäkras pension till full planpen
sionsnivå såväl genom försiikring som genom avsättning. Kontroll mot miss

bruk för sådan arbetstagares del anser dock kommitten vara möjlig genom 
notering på kontrolluppgiften av dessa förhållanden. Beskattning bör då -

om dubbel pension tryggas på angivna sätt - ske av förmån motsvarande 
premien för den försäkrade pensionen, om premien inte ryms inom kom
pletteringsregelns avdrag. 

Herrar Helmers och Mag1111sso11, som i sin gemensamma reservation mot
satte sig ett ingrepp i tjänstepensioneringen. påpekar att förslaget innebär 
en olika skatterättslig behandling av likvärdiga former för tryggande av 
lämnade pensionsutfästelser. Förslaget innebär vidare ett motverkande av 
en i tiden korrekt kostnads- och skuldredovisning. Vidare medför förslaget 

en utomordentligt omfattande informationsskyldighet för arbetsgivarna orh 
även ökad uppgiftsskyldighet från de anställdas sida. Herr Schiinmeyr för
klarar sig i sin reservation inte kunna acceptera det föreslagna begräns
ningssystemet för tjänstepension och pekar bl. a. på den avgörande förmån 
som anställda i solida och "långlivade" företag skulle ha i förhållande till 
andra anställda. 

3.5 Dispensfrågor 

I det föregående har lämnats redogörelse för de undantag från föreslagna 
kvalitativa rekvisit som enligt kommittens mening bör kunna medges efter 
särskild prövning. Sålunda bör undantag kunna medges från kravet att liv
försäkring. för att den skall anses som P-försäkring, skall ha tecknats i 

här i landet bedriven försäkringsrörelse (se avsnitt 2.2.4) och från den fö
reslagna lägsta pensionsåldern 60 år(se avsnitt 2.2.5). Vidare bör P-försäkring 
i vissa fall kunna överlåtas även i andra fall iin till följd av utmätning, 

ackord eller konkurs eller i vissa fall vid bodelning i anledning av äkten
skapsskillnad eller såvitt avser tjänstepensionsförsäkring vid anställnings
förhållande (se avsnitt 2.2.9). Slutligen bör i särskilda fall återköp av P

försäkring få ske (se avsnitt 2.2.10). 
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Kommitten pekar emellertid på att även de föreslagna bestämmelserna 
om avdrag för premie för P-försäkring undantagsvis kan leda till mindre 

tillfredsställande resultat. Undantag från de föreslagna begränsningsreglerna 
bör enligt kommittens mening få göras i vissa speciella fall. Härvid bör 
beaktas såväl det pensionsskydcl den skattskyldige redan har, hans möjlighet 
att i framtiden bygga upp ett ytterligare pensionsskydd samt hans ålder. 

Denna möjlighet bör vidare kunna komma i fråga vid redovisning av såväl 
inkomst av jorclbruksfastighet. rörelse, tjänst som tillfällig förvärvsverK
samhet. Dispensmyndighet bör enligt kommitten vara riksskatteverket, dess 
styrelse för generella dispenser och rättsnämnden i individuella fall. Verkets 
beslut bör inte kunna överklagas. Dispensavdraget är avsett att för beskall

ningsåret helt ersätta avdrag enligt begränsningsreglerna. 
Såvitt avser elen som redovisar inkomst av jordbruksfastighet eller rörelse 

påpekar kommitten att sådan skattskyldig bör bygga upp pensioneringen 

långsiktigt i likhet med vad som gäller beträffande tjänstepensionering. Det 
får enligt kommittens mening anses rimligt att kostnaden för företagarens 
egen pensionering i princip ges samma prioritet som kostnaderna för pen
sionering av företagets anstiillda. I vart fall bör de egna pensionskostnaderna 
inte stå tillbaka för resultatutjämningsåtgärder i form av överavskrivning 
av anläggningstillgångar eller långtgående nedskrivning av omsättningstill

gångar. Självfallet är det emellertid å andra sidan ett såväl enskilt som sam
hälleligt intresse att normala avskrivningar och befogade nedskrivningar 
görs så att företagets existens inte s~Hts på spel. 

Kommitten erinrar samtidigt om att underlåtenhet att successivt bestrida 
kostnader för egen pensionering till förmån får andra kostnader i närings
verksamhet inte strider mot nu gällande bestämmelser. Den som underlå,it 
att skaffa sig ett pensionsskydd under den tid verksamheten bedrivits i 
förlitan på gällande möjligheter att teckna P-förs~ikring mot engångspremie 
i samband med verksamhetens förs~iljning bör därför kunna erhålla dispens 

från begränsningsreglerna. 
Av betydelse vid dispensbedömningen bör då alltså vara skattskyldigs 

redan befintliga pensionsskydd samt hans ålder och möjligheter att i fra1~1-
tiden bygga upp ett pensionsskydd. Hänsyn bör exempelvis tas till livränta 
som utgår i samband med överlåtelse av rörelsen. Utöver pension, livränta 

och liknande fasta inkomster bör enligt kommittens mening beaktas att 
den skattskyldige kan ha lätt realiserbara förmögenhetstillgångar såsom 
bankmedel och börsnoterade aktier av ej alltför obetydlig omfattning. Aven 

den skattskyldiges hälsotillstånd kan påverka bedömningen. 
Kommitten anser att lagstiftningen om skatteberäkning för ackumulerad 

inkomst bör tjäna till ledning och i viss mån som förebild i dispensfall 
vid beräkning av premieavdrag för rörelseidkare utöver vad som är möjligt 
enligt vanliga regler. Dispensavdraget bör alltså som regel grund11s på in
komst som kan bli föremål för särskild skatteberäkning för ackumulerad 
inkomst. Någon prövning i dispensärendet av frågan om inkomsten är ac-
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kumulerad inkomst i förordningens mening är dock enligt kommittens me
ning inte avsedd. 

Enligt förordningen om ackumulerad inkomst skall sådan inkomst hänföra 
sig till minst 2 år och skall vid skatteberäkningen fördelas på det antal 
år som den hänför sig till, dock högst JO år. Kommitten anser alltså att 
ett motsvarande betraktelsesätt bör tillämpas för dispensavdrag. Avdraget 
bör lämpligen med hänsyn till förändringar i penningvärdet anknytas till 
basbeloppet i likhet med vad som gäller enligt de vanliga begränsnings

reglerna. Vidare bör avdraget maximeras till högst 8 basbelopp per år. Med 
det i februari 1975 gällande basbeloppet 9 000 kr., och en inkomst som 
hänför sig till minst 10 år skulle avdraget högst kunna uppgå till (10 år X 8 

basbelopp ä 9 000 kr. =J 720 000 kr. Eftersom enligt kommittens förslag 
försäkring för temporär pension endast får tecknas med en premie som 
ryms inom kompletteringsregeln föreslås att högst 25 % av dispensavdraget 
får användas till försäkring för temporär pension. 

Eftersom jordbrukare eller rörelseidkare enligt kommittens mening fort
löpande bör sörja för sin pensionering genom årliga premiebetalningar inom 
ramen för de föreslagna begränsningsreglerna anser kommitten det naturligt 

att den som börjar sin verksamhet efter ikraftträdandet av den föreslagna 
lagstiftningen inte bör ha möjlighet till förhöjt premieavdrag genom dispens. 
Sådant avdrag bör alltså endast tillkomma egenföretagare som påbörjat verk
samheten före ikraftträdandet och som avstått från att ta P-försäkring i 
förlitan på den obegränsade avdragsrätten för premier i samband med verk
samhetens avveckling ger.om försäljning. För dispens bör vidare enligt kom

mittens mening krävas att verksamheten drivits minst två år före ikraft
trädandet, dvs. åtminstone fr. o. m. den I januari 1974. Avdragets storlek 
bör påverkas av den tid sökanden drivit verksamheten efter ikraftträdandet 
och de möjligheter han haft all under denna tid betala P-fl:irsäkringspremier 
med tilliimpning av de vanliga avdragsreglerna. Härav framgår att möj
ligheterna till dispens enligt kommittens mening kommer att minska ju 
Hingre de nya bestiimmelserna har varit i kraft. 

Slutligen anser kommitten att dispens bör komma i fråga endast om elen 
skattskyldige varit bosatt här i riket under hela det aktuella beskattningsåret. 

Inkomst av tjiinst bör enligt kommittens mening kunna grunda riitt till 
motsvarande förhöjt avdrag efter dispens om anställd i samband med att 
ett anstiillningsförhållande upphör erhåller en engångsinkomst eller arbets
givaren därvid i stället för ett engångsbelopp tecknar en P-försäkring mot 

engångspremie. En förutsättning bör dock vara att engångsbeloppet hänför 
sig till eller kan anses hänföra sig till flera år. Däremot bör inte en hög 
inkomst under en förhållandevis begränsad tid berättiga till högre avdrag. 

I sammanhanget erinrar kommitten om att i vissa fall medel avsatta till 
pensionsstiftelse kan tas i anspråk för att teckna P-försäkring. Eftersom 
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det för avdragsrätt för avsättningen förutsätts att arbetsgivaren avsätter kon
tanter eller andra motsvarande tillgångar kan enligt kommittens menir,g 
avsättningen från likviditetssynpunkt jämställas med betalning av försäk
ringspremier. Enligt gällande rätt äger en arbetsgivare under vissa föruL
sättningar ta ut gottgörelse från en pensionsstiftelse för att bestrida sina 
pensionskostnader. Han får för sådant ändamål använda stificlsens över

skottsmedel men kan dessutom alltid ta i anspråk årets avkastning. Enligt 
kommittens mening kan det då göras giillande att premiekostnader som 
i sista hand betalas genom gottgörelse från en pensionsstiftelse inte bör 
föranleda beskattningskonsekvenser för berörda arbetstagare. Kommitten 
har mot den bakgrunden övervägt att utanför tillämpningen av begriins
ningsreglerna lämna sådana försäkringskostnader för vilka gottgörelse utt<,s 
ur pensionsstiftelse eller som sådan stiftelse i samband med likvidation 
själv direkt betalar. Eftersom emellertid en sådan ordning bl. a. skulle kunna 
ge avsevärda förmåner åt huvuddelägare i familjebolag har emellertid kom

mitten stannat för att ge möjlighet till förhöjda premieavdrag när en pen
sionsstiftelse utnyttjas endast efter dispens. Sådan dispens bör kunna avse 
- förutom oberoende arbetstagare - även beroende arbetstagare men for 
dessa endast upp till planpensionsnivå. Dispens bör efter framstiillning av 
företaget kunna medges av RSV:s styrelse generellt för samtliga oberoende 
arbetstagare i företaget. Vid en sådan dispensprövning kan en relativt generös 
bedömning vara befogad om pensionsstiftelsen helt tiicker arbetsgivarens 
pensionsskuld. Då kan nämligen stiftelseavsättningen sUgas motsvara en 
slutbetald P-försäkring såvitt gäller intjänade fribrev. 

Kommitten pekar vidare på att 25 ~ tryggandelagen innehåller bestäm
melser om hur arbetsgivare skall förfara om han upphör med näringsverk
samhet utan att ansvaret för pensionsutfästelser överflyttas på annan. Han 
skall då inköpa P-försäkring om de berättigade ej kan tillgodoses genom 
alt pensionsstiftelse tecknar P-försäkring. Från kravet på inköp av P-för
säkring finns två undantag, nämligen om utfästelsen är kreditförsäkrad eller 
tillsynsmyndigheten medger undantag. I det förra fallet har kreditförsäk
ringsgivaren att ombesörja P-forsäkring. Lagstiftningen utmynnar alltså i 
en ovillkorlig plikt för arbetsgivaren att trygga de fribrev som pensiom.
borgenärerna intjänat. däri inräknat utgående pensioner. vid den tidpunkt 
då verksamheten upphör. Därefter intjänas ingen ny pension. 

Kravet på inköp av försäkring omfattar i princip alla pensionsutfästelser, 
alltså även en utfästelse till en beroende arbetstagare. Försäkring skal I tecknas 

vid ett tillfälle eller med tillsynsmyndighetens medgivande under högst 
tre år. Den engångspremie som behövs för att täcka pensionsskulden kan 
vara av den storleksordningen att beloppet överstiger högsta tillåtna pre
mieavdrag för arbetstagaren enligt föreslagna begr~insningsregler. I Ian skulle: 

då bli beskattad såsom för en förmån för skillnaden mellan en
gångsbeloppet och högsta premieavdrag. En motsvarande situation kan na

turligtvis inträda om premiebetalningen fördelas på två eller tre år, om niim-
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ligen pensionsskulclen är tillräckligt stor. 
Trygganclelagens villkorslösa krav på arbetsgivaren enligt 25 ~ kommer 

i kollision med föreslagna begränsningsregler i fråga om P-försäkringspre
mie och avsiittning. Kommitten förordar att begriinsningen i avdragsriitten 
modifieras på följande siitt i sådan situation som 25 ~ trygganclelagen behand
lar. 

Inköp av P-försäkring bör alltid få ske för att trygga planpension och 
vidare för att trygga fribrev på pensionsutfåstclser som !Umnats före elen 
1 januari 1976 och som avser oberoende arbetstagare. För beroende arbets
t<1gare bör inköp av försiikring kunna medges efter dispens. varvid dispensen 
skall avse rätt till högre avdrag för P-försäkringspremie än enligt begräns
ningsreglerna. Dispens bör därvid endast kunna ges för att tillförsäkra ar
betstagaren ett med hänsyn till omständigheterna rimligt pensionsskycld. 
Vid denna bedömning bör beaktas storleken av övrigt pensionsskydcl. ålder, 
lönenivå samt hur snart efter ikraftträdandet inköpet av försäkring sker. 
När det gäller andra pensionsutfastelser än för planpension liimnacle efter 
år 1975 bör försäkring kunna få tecknas för oberoende arbetstagare och efter 
dispens. varvid dispensen skall ha samma innehåll som nyss nämnts. 

Även inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet bör i vissa fall kunna be
rättiga till avdrag för P-försiikringspremie. Som framgått av det föregående 
anser kommitten att ett förhöjt avdrag bör kunna godtas i vissa fall vid 
avyttring av rörelse som drivits som enskild firma. En rörelse kan emellertid 
även drivas i aktiebolags- eller hanclelsbolagsform. Enligt kornmittens me
ning bör realisationsvinst vid försäljning av aktie eller andelar i ett få

mansbolag som innehafts minst fem år före införandet av de av kommitten 
förordade ändringarna efter dispens kunna medföra motsvarande högre pre
mieavdrag. De förutsättningar som fordras för dispens vid försäljning av 
rörelse bör härvid gälla i tillämpliga delar. Detta innebär visserligen ett 
undantag även från regeln att premieavdrag endast bör medges från A
inkomst. Ett sådant avsteg anser emellertid kommitten motiverat med hän
syn till att avdragsrätten inte bör vara beroende av om företag drivs i ak
tiebolagsform eller ej. 

En lagstiftning på grundval av kommittens förslag kan tidigast vara 
genomförd i slutet av år 1975. Eftersom kommitten föreslår att begräns
ningsreglerna skall tillämpas på nya försäkringar fr. o. m. 1976 års taxering. 
kan i ett enskilt fall dispensbehov uppkomma redan innan ny lagstiftning 
finns. Hiirvicl syftas närmJst på det fallet att en rörelseidkare. som saknar 
pensionsskydcl eller har dåligt s{idant skydd. önskar sälja sin rörelse under 
år 1975. Han kan i samband därmed ha ett berättigat intress~ att teckna 
en P-försiikring mot engångspremie som ej ryms inom de föreslagna be
gränsningsreglerna. Han kan inte få dispens av RSV eftersom lagstiftningen 
inte triitt i kraft i den delen. Som en provisorisk lösning i detta liige föreslår 
kommitten att taxeringsniimnclen vid 1976 års taxering får medge högre 
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avdrag under förutsättning att Svenska livförsäkringsbolags skattenämnd 

tillstyrkt sådant avdrag. Skatteniimnden förutsätts därvid följa de angivna 

grunderna för dispensgivningen. 

Herrar lle/mers, Lindwall, J'vfa~1111sso11 och Schönmc:rr påpekar i sina r::

servationer att ett regelsystem som bygger på en hel serie av dispensmcj

lighetcr är en dålig lagstiftningsteknik. Reservanterna uttalar sig för att a·1-

dragsramarna generellt eller i vissa hänseenden borde vidgas. Vidare ans·~r 

reservanterna att med den avdragsrätt kommitten förordat dispensmöjli;5-

heter utöver de av kommitten nämnda kommer att erfordras. 

3.6 Skattekonsekvenser i samband med utflyttning 

Som framgått av det föregående avstår kommitten från att lägga fram 

förslag till beskattningsåtgiirder i samband med eller efter utflyttning ur 

landet. Enligt kommittens mening medför nämligen de av kommitten fö

reslagna villkoren för P-försäkring i förening med beloppsbcgränsningarr,a 

att försäkring endast kan tecknas i verkligt pensioneringssyfte och att det 

diirför kan godtas att försäkringstagaren kan flytta ut ur landet utan skat

tekonsekvenser. Den nuvarande möjligheten till skatteundandragande 

genom bosiittning utomlands blir alltså enligt kommitten i betydande grad 

motverkad. 

Kommitten diskuterar vidare huruvida stort engångsavdrag för försäk

ringspremie efter dispens bör kunna föranleda annat ställningstagande. Un

der hänvisning till att den pensionsnivå som kan tillgodoses genom dispens 

enligt förutsiittningarna inte kommer att överstiga den nivå som iir möjlig 

att uppnå genom premierenligt begränsningsreglerna anser kommitten emel

lertid anledning inte finnas att särb~handla dessa dispensfall. I samman

hanget redovisar kommitten dock tre tänkbara vägar efter vilka beskat1:

ningen skulle kunna ordnas om man skulle överväga beskattning i de fall 

avdrag medgetts efter dispens. 

En möjlighet är att använda ett system liknande det som används vid 

eftertaxering. I regel torde eftertaxering inte kunna ske, eftersom i helt över

vägande antalet fall någon oriktig uppgift inte torde föreligga. Kommitten 

påpekar emellertid att det inte iir friimmandc för ~vcnsk skattcriitt ai.l 

beskattning i vissa fall skall ske på samma sätt som vid eftertaxering [se 

t. ex. 4 ~ förordningen ( 1968:276) om uppskov i vissa fall med beskattningen 

av realisationsvinst]. Systemet skulle innebära att. om utflyttning sker, a\

draget för premier skulle återföras till beskattning för det beskattnings<\r 

avdraget yrkats och medgetts. Eftersom den pensionsberättigade då är ut

flyttad borde det allmänna ha rätt att tillgodogöra sig de belopp som utg~r 

på grund av försäkringen till Hickande av pensionstagarens skatteskuld. 

Kommitten tar som en annan lösning av beskattningen vid utflyttning 

upp en variation på den nyss skisserade metoden. Enligt denna skulle åter

föring till beskattning ske vid utflyttning av de försäkringsavdrag som med-
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givits vid de fem senaste taxeringarna. 
Som tredje metod skisserar kommitten ett system med avskattning av 

försäkringen i samband med utflyttningen. Kommitten pekar härvid på att 
bland villkoren för P-försäkring föreskrivits att P-försäkring inte till någon 
del skall få ändras till K-försäkring. Ett undantag - nämligen i utl1yttnings
fallet - skulle emellertid kunna tänkas. Man skulle då till en dispens foga 
ett villkor, nämligen att i försäkringsavtalet skall tas in en klausul av innehåll 

att försäkringen vid utflyttning skall omvandlas till K-försiikring. Denna 
omvandling, som alltså får anses ske under tid försäkringstagaren är bosatt 
hiir i landet - eller mera tillspetsat uttryckt under sista m'inuten han är 
bosatt här - skulle då medföra en avskattning av försäkringen. Ett belopp 

av samma storlek som summan av den mot den till K-försäkring omvand
lade försäkringen svarande premiereserven och övriga tillgodohavanden hos 
försäkringsanstalten skulle då tas fram till beskattning. Vidare skulle i dis
pensen föreskrivas att sådan till K-försäkring omvandlad P-försiikring inte 
får belånas inom 5 år från omvandlingen, dock att i elen mån försäkrings
tagaren inte betalar den i anledning av omvandlingen uppkomna skatte
skulden försiikringen skulle få belånas till motsvarande belopp. Detta belopp 
skulle försäkringsanstalten inleverera till staten för att täcka skatteskulden. 

Försäkringstagaren skulle då liimna landet med en K-försäkring "på fickan". 
Denna försäkring skulle naturligtvis kunna föranleda inkomstbeskattning 
i det nya bosättningslanclet, men mot en sådan invändning skulle då enligt 
kommitten kunna anföras att så kan vara fallet beträffande en K-försäkring 

redan i dag. 

3. 7 Lagstiftningens ikraftträdande 

3. 7.1 111/n/11i11g 

Enligt gällande bestämmelser medges avdrag för premie för P-försäkring 
endast under förutsättning att premien bctalts under beskattningsåret. Be
triiffande nytecknad försäkring räknas doi:k en premiebetalning senast den 
15 januari under året efter beskattningsåret som gjord under beskattningsåret 
(RN 1954 nr 8:\). Det fordras dock att ansökan att tei:kna försäkringen 
kommit in till försiikringsföretagct senast elen 31 dci:ember under beskatt
ningsåret 01.:h att den beviljats av företaget senast elen 15 januari året diirpå. 
Enligt uppgift tillämpar försäkringsföretagen den praxis att endast ansök

ningar som kommit in till huvudkontor före utgången av visst år anses 
som tecknade detta år under förutsättning att övriga villkor iir uppfyllda. 

Kommitten erinrar om att publicitet givits åt förslagen mycket kort tid 
efter 1975 års ingång bl. a. genom presskommunike den 20 januari 1975. 
Även om kommittens betänkande avliimnades först i april 1975 var bl. a. 
de av kommitten förordade begriinsningarna av avdragsriitten för premier 
för P-försiikring kiinda i början av året. 
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3. 7.2 J.ifril/f~a P~!iirsiikri11gar 

Tillämpning av beloppsbegränsningsreglerna 

Enligt kommittens mening uppmuntrar den nuvarande lagstiftningen till 
att teckna P-försäkring i annat syfte än pensionering. Kommitten anser 
diirför att de föreslagna reglerna bör träda i kraft så snart som möjligt. Detta 
gäller särskilt de föreslagna beloppsmässiga begränsningarna. I denna del anser 

kommitten att förslaget i princir bör tillämpas redan vid 1976 års taxering. 
Emellertid kan man enligt kommitten inte bortse från att P-försäkringar 
kan ha tecknats under de första veckorna av år 1975, dvs. före publiceringen 
av pressmeddelandet. Vidare finns självfallet P-försäkringar som tecknats 
men inte slutbetalats före ingången av år 1975. Enligt kommitten bör man 
vid 1976 års taxering bibehålla nuvarande avdragsregler för dessa båda ka
tegorier försiikringar. Kommittens förslag innebär således att vid 1976 års 
taxering de föreslagna begränsningsreglerna skall tillämpas endast på för
siikringar som tecknats efter pressmeddelandets publicering. Som en niirmare: 
utformning av denna princip förordar kommitten att dagen för ansökans 
ingivande till försäkringsanstalts huvudkontor bör vara avgörande för vilka 
bestlimmelser som bör tillämpas i fråga om avdragsrätten. Har skattskyldig 
sådan försäkring för vilken avdrag enligt det föregående får göras enligt 
nu gällande regler och tecknar han en ny försäkring efter den 20 januari 
anser kommitten att avdrag för premie för denna nya försäkring bör komma 
i fråga endast i den mån premierna för samtliga försäkringar sammantagm. 
ryms inom den av kommitten föreslagna beloppsbegränsningen. 

Herrar Helmers och A.fagm1sso11 anför i sin gemensamma reservation att 
begränsningsreglerna bör tillämpas första gången på försäkringar tecknade 
efter ingången av år 1976. 

I fråga om försäkring, för vilken avdrag för premie vid 1976 års taxerin~; 
föreslås få ske enligt nu gällande regler, anser kommitten att vid 1977 års 
taxering avdrag för premie bör medges med högst 6 basbelopp om der. 
skattskyldiges illder understiger 50 år och eljest med högst 8 basbelopp, dock 
att avdraget inte får föranleda underskott vid taxeringen. Någon relation tili 
A-inkomst eller något krav överhuvud på A-inkomst föreslås alltså inte 

behöva föreligga i sådant fall. 
Fr. o. m. 1978 års taxering föreslås de nya beloppsbegränsningarna gällh 

fullt ut för alla P-försäkringar. 
Kommitten förordar slutligen övergångsvis ett avsteg från principen all: 

endast försäkringstagaren får göra avdrag för premie för frivillig P-försiikring. 

Enligt glillande regler äger skattskyldig göra avdrag för premie han erlag': 
för försäkring som ägs av hans omyndiga barn. Denna avdragsrätt bör enlig'. 
kommittens mening behållas för försäkring som tecknats före den I januari 
1976. Försäkringen skall dock vid tillämpning av beloppsbegränsningsreg· 
lerna likstiillas med skattskyldigs egen P-försäkring. 
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Tillämpning av villkorsreglerna 

Vad betriiffar de av kommitten föreslagna ändrade villkoren för P-för

säkring anser kommitten att förslaget i denna del inte bör sättas i kraft 

förrän definitivt besked om utformningen erhållits genom riksdagsbeslut. 

Kommitten föreslår således att förslaget beträffande villkor tillämpas första 

gången vid 1977 års taxering. 

Kommitten pekar vidare på önskvärdheten att redan ingångna avtal på

verkas så litet som möjligt av ny lagstiftning. Mot den bakgrunden anser 

kommitten det naturligt att i de fall försäkring tecknats vid sådan tidpunkt 

att avdrag för premie medgivits före 1977 års taxering de avtalade villkore~ 

bör gälla framdeles oavsett om försäkringen är slutbetalad vid årsskiftet 

1975-1976 eller ej. Kommitten anser dock att en ändring efter utgången 

av år 1975 av dessa äldre villkor i strid mot de föreslagna nya villkoren 

bör medföra att P-försäkringen avskattas, dvs. att premiereserven vid änd

ringstidpunkten måste tas fram till beskattning. Kommitten anger som av

skattningssituation det förhållandet att annan förmånstagare än hustru eller 

barn förordnas till försäkring som visserligen tidigare innehållit förbehåll 

om sådant förordnande men där personfrågan varit öppen. 

Herrar Lindwall och Schönmeyr uttalar i sina reservationer att försäkringar 

tecknade enligt nu gällande lagstiftning skall framdeles kunna ändras inom 

ramen för nuvarande lagstiftningsvillkor för P-förslikring. 

3. 7.3 Tiii11srepe11sio11s/örsäkri11gar 

Tillämpning av beloppsbegriinsningsreglerna 

Kommitten föreslår att dessa regler endast skall gälla beträffande för

säkringar som meddelas efter betänkandets publicering. dvs. den 25 april 

1975 eller senare. 

Herrar HelmNs och Magnusson uttalar i sin gemensamma reservation att 

begränsningsreglerna inte skall avse tjlinstepensionsförsäkringar tecknade 

under år 1975. 
Såvitt avser inte slutbetalade tjänstepensionsförsäkringar tecknade senast 

den 24 april 1975 skiljer kommitten mellan försiikringar som gäller för obe

roende och beroende arbetstagare. 

Med beroende arbetstagare i aktiebolag eller ekonomisk förening avser 

kommitten arbetstagare som själv eller tillsammans med närstående person 

har ett bestlimmande inflytande i bolaget eller föreningen. Som närstående 

skall härvid anses make, släkting i riitt upp- eller nedstigande led, sådan 

persons make samt syskon och syskons make. 

Vad först giiller oberoende arbetstagare anser kommitten att iildre för

säkringsavtal bör respekteras fullt ut. Kommitten föreslår därför att avdrags

rätt för hela premiebeloppet skall godtas vid 1976 års taxering och fort

sättningsvis för premie som bestämts i skriftligt avtal senast den dag be-
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tänkandet publiceras. Premiens storlek eller förutsättningarna för premie
beräkningen bör vara bestämda i försäkringsavtalet. 

För beroende arbetstagare föreligger däremot enligt kommittens mening 
skäl för en strängare bedömning. Arbetstagaren har i detta fall på ett helt 
annat sätt än när det gäller avtal mellan oberoende parter själv kunnat på
verka innehållet i avtalet samt därigenom pensionens storlek och utform
ning. En parallell bör här dras med motsvarande frivilliga P-försäkringar. 
Kommitten finner det alltså rimligt att jämstiilla sådan beroende arbetstagare 
med en egenföretagare. De övergångsbesUimmelser som föreslås för den 
sistnämnde bör därför gälla för en beroende arbetstagare. Detta innebär att 
vid 1976 års taxering avdrag bör medges för premie enligt avtal slutet senast 

den dag betänkandet publiceras och vid 1977 års taxering för premie upp 
till högst 6 resp. 8 basbelopp beroende på den försäkrades ålder och utan 
anknytning till A-inkomst. r:r. o. m. 1978 års taxering anser kommitten 
att den förordade beloppsbegrlinsni ngen bör glilla för denna kategori anställda 
utan inskrlinkning. 

3. 7.4 .4 \'Sä//11i11g till f!Cllsionssti!il'lse och f!l'llsio11sko1110 

Kommitten erinrar om att en arbetsgivare kan trygga en utlovad pension 
antingen genom P-försäkring eller genom avsättning. I princip bör man 
enligt kommittens mening sträva efter en likabehandling av tjiinstepen
sionsförsiikringen och avsättningarna. 

Emellertid föreligger en väsentlig skillnad mellan dessa båda tryggan
deformer. Försäkringen innebär att det vid varje tillfälle intjänade fribrevet 
på pensionen alltid har tih:kning i den s. k. premiereserven. Vid avsiittning 
föreligger däremot inte skyldighet för arbetsgivaren att vid varje tillfälle 
ha sin pensionsskuld täckt. Hiirvid bortses då från planpension i vilket fall 
skulden skall vara tiickt enligt överenskommelse mellan arbetsmarknadens 
parter. En arbetsgivare kan alltså beträffande andra pensioner iin plan pension 
underlåta att göra avsiittning eller avsätta medel för tiickning av skulden 
till större eller mindre grad. Så kan alltså vara fallet betriitfonde arbetsgivan~ 
som inte är ansluten till någon pensionsplan och vidare också i det fallet 
en arbetsgivare som lir ansluten till allmlin pensionsplan llimnat pensionslöfte 
utöver planpensionsnivå. t. ex. till foretagsledare eller högre tjänstemiin. 

Enligt kommittens mening bör lämnande av pensionslöfte i de fall pen
sionen avses tryggas genom avsiittning kunna liks@las med tecknandet 
av tjänstepensionsförsäkring då den tryggandeformen utnyttjas. Huruvida 
nu gällande regler om avdragsrätt för avsättning eller de av kommitten 
föreslagna begränsningsreglerna skall tillämpas bör alltså enligt kommittens 

mening bedömas med utgångspunkt i tidpunkten för lämnande av pen
sionslöftet. Kommitten diskuterar olika tidpunkter för de föreslagna be
gränsningsreglernas första tillämpning och stannar för att dessa regler skall 
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tillämpas i fråga om avsättningar i anledning av pensionslöften utfästa efter 

utgången av år 1975. 

Såvitt avser pensionslöften lämnade före utgången av år 1975 skiljer kom

mitten mellan löften som lämnats till oberoende och beroende arbetstagare. 

I fråga om oberoende arbetstagare, med den nya definitionen, föreslås 

avdragsriitt för arbetsgivare för avsättning för att trygga de pensionslöften 

till pensionärer och aktiva som fanns vid utgången av år 1975. Avdragsrätten 

för framtiden gäller emellertid inte bara den pension i kronor räknat som 

då var utlovad. Även en framtida höjning av pensionen ger avdragsrätt, 

under förutsättning att höjningen grundas på skriftlig utfästelse av arbets

givaren och denna utfästelse förelåg den 31 december 1975. 

När det giiller beroende arbetstagare enligt den nya definitionen är enligt 

kommittens mening situationen en annan. Kommitten jämför närmast en 

sådan arbetstagare med en egenföretagare. Med hänsyn till de begränsnings

regler för P-försäkringspremie som föreslås för egenföretagare finner kom

mitten det rimligt med en väsentligt snävare avdragsrätt för avsättning för 

äldre pensionslöften till beroende arbetstagare jämfört med vad som fö

reslagits för oberoende arbetstagare. Pensionslöfte till beroende arbetstagare 

och avseende annat än planpension bör visserligen beträffande avsättning 

godtas för framtiden men endast om löftet lämnats före år 1976 och dessutom 

avsättning skett för att trygga löftet åtminstone till någon del, senast vid 

1976 års taxering. Avdragsgill avsättning föreslås få behållas för att trygga 

det fribrev på pension som fanns intjänat den 31 december 1975 men endast 

till den del det då var tryggat genom avsättning vid 1976 års taxering. Har 

arbetsgivare gjort avsättning enbart för att trygga planpensioner bör enligt 

kommittens mening inte föreligga någon avdragsrätt för avsättning för övriga 

pensionslöften till beroende arbetstagare. Intjänande av pension efter år 1975 

bör alltså inte fil beaktas for sådan arbetstagare. Det sagda innebär rent 

praktiskt att ytterligare avdrag ej medges men att befintlig avsättning är 

skyddad från avtappning. Det bör dock beaktas att pensionsskulden för 

en pension i och för sig ökar i värde fram till pensionsålderns inträde genom 

inverkan av kapitaliseringsfaktorn. Sådan ökning av pensionsskuld bör enligt 

kommittens mening ge avdragsrätt beträffande alla arbetstagare. 
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4 Remissyttrandena 

4.1 Allmänna synpunkter 

Flertalet rcmissinstanser berör någon eller några av följande mer generella 
frågor i anslutning till kommittens förslag, nämligen förslagets lämpligho~t 
som grundval får ny lagstiftning, vilket syfte P-försäkring skall tillgodose, 

förslagets allmiinna utformning, inkomstutjämningsproblemen, tjiinstepen
sionsforsäkringarnas inrymmande i regelsystemet, förslagets effekter på sp1-
randet och behandlingen_ av de s. k. utllyttningsfallen. 

Ett stort antal remissinstanser tillstyrker att kommittens förslag Wggs till 
grund för ny lagstiftning. Så gör bl. a. törsäkri11gsi11spekrio11c11. RS:'. 

länssryre/sema i .lönkiipings och Jfalmöhus län. 197:! års skarrc11rrcdni11g och 
Landsringsf<'irhunclcr. .i\ ven /.0. S1·cnska ko1111111111alarhl'fareförh11ndcr och 
srarens pNsonalpcmionwerk. som gör påpekanden i anslutning till vissa delar 
av förslaget, tillstyrker att detta läggs till grund för lagstiftning. 

Följande remissinstanser anser att förslaget är behäftat med så allvarliga 
brister att det inte i nuvarande skick bör läggas till grund för lagstiftning 
nämligen länssrrrelsen i GörehOJXS och Bohus län. Folksam. KF. KP. lAR. 

FPG. Försäkrings(iämremannaförb11ndcr. LRF. Näringslil'ets skattedelegation. 

Sl'cnskafiirsäkringsholags rik.~förhund. SPP. Srcnska rcvisorsan1fi111der. Sl'erf~es 

adl'okarsa111fi111d. Srerigcs kiipmann(/fiirbund och Skånes lwndef1·ka111marq. 

TCO anför att om lagstiftning anses behöva genomföras inom tjlinstepen
simi.sområdet kan föreliggande förslag inte läggas till grund. 

Av övriga remissinstanser är llertalet kritiska mot förslagets allmiinna 
utformning. I denna kritik rramträder följande huvudlinjer. lagstiftningen 
har blivit onödigt vidstrlickt och komplicerad. Det synes som om en str~ivnn 
att komma till rlitta med missbruk har undanskymt de inte önskvärda kon
sekvenser som förslaget medför för "lojala" förslikringstagare som do1:k 
utgör det övervägande llertalet. Förslaget bygger på ett alltför statiskt synsLitt 
och grundar sig på alltför långtgående generaliseringar och schablonisering<'r. 
Förslagets misslyckande bestyrks av att flera dispensmöjligheter måst i~1-

föras. Kritik framförs av Giira hol'rärr. kammarrärrcn i Götcbrn:'<. riksfiirsiik

ringwNket. länsstrrl'lscn i l\risriamrads län. Familic)örcragens förening, h'r

siikri11gsa11sriilldas fiirb1111cl. K PA. Sl'l'/lsk i11d11srri/iire11ing. Srcnska fiirC'fagml'S 

rikstiirhund. Sf/10. TOR och TCO. 

Det alternativ innebärande att samhället borde erbjuda de grupper som 
saknar pensionsskydd utöver ATP ett pensionssystem likvärdigt ITP som 
ledamöterna Hedborg och Lundblad skisserat i ett ~iirskilt yttrande berörs 
av två remissinswnser. Rik.1/örsäkri11gsl'crki'f finner förslaget vara intressant 
men framhåller att det finns många frågor att lösa om frivillig P-försäkring 
skall sammanföras i ett pensionssystem i samhällets regi. S1·enska kom-

1111111alarhcrar(förh1111der framhåller att i beaktande av att samhället redan 
har så stort åtagande vad gliller pensioneringen delar förbundet de av Hedborg 
och Lundblad framförda synpunkterna och stöder helt deras förslag. 
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Kommittens förslag att låta vad som gäller om pensioner i allmiin tj~inst 
och enligt kollektiva planpensionssystem i storutsträckning tjiina som förebild 
vid utformningen av reglerna om frivillig P-försiikring kommenteras av några 

rem 1ss1 nsta nser. Företagsska rreberedningen, Sve11.1ka ko11111111n/iirbul/(/C't 
och TOR delar kommi1tcns uppfattning att en iindamålsenlig pensione

ring erhålls genom den valda konstruktionen. Följande remissinstanser 
iir däremot kritiska mot att på marknaden förekommande tjänstepensions
former fått vara normgivande vid utformningen av den frivilliga P-försäk

ringen nämligen Folksam. KF. KP. LRF. Sl'ensk i11d11srrifiire11i11g, Näringslil'e!S 

skarrede/egarion. Svenska Jiiretagares riksförbund, Svenska Jörsäkringsbolags 

rik~förhuml. Sl'enska sparba11k.~fiire11i11ge11, Sreriges adrnk.arsa11!fi111d och 
SACOISR. Kritikerna anför i huvudsak att utgångspunkten f'?r kommittens 
förslag iir felaktig därför att den frivilliga P-försäkringens uppgift iir att kom
plettera de kollektiva pensionsforrnerna. Det framhölls också att förslaget 
inte beaktar kravet på flexibilitet och hänsynstagande till den enskilde för
säkringstagarens situation. 

Kommittens förslag att P-försUkring skall tillgodose ett pensionerings
behov tillstyrks av rikslörsäk.ringsverk.er. RS 1 ·. /ii11.1.1ryre/scma i Srockholms. 

Jö11köpi11gs och Giiteb01gs och Bohus län. jiiretagsskattebercdningen. 197} 

drs skarte111rcdni11g, Fami/je/iireragcns .fÖrl'ning. Folksam. KF. KP. Fö1:5äk

ri11gsanstii/ldas jurh1111d. KPA. LO. LRF, Svenska kommt11!1iirbu11de1. 

Landsting.~fiirbum/N. Srenska sparha11k..~/iireni11gen. SA COI SR, TOR och 
TCO. Försäkrings1iii11ste111a1111i1/iirbundc1 godtar också att pensioneringssyfte 
skall föreligga, men framhåller all kommittens tolkning av delta syfte iir 
för sniiv. Även Näringslil·ers skatrcdelegarion godtar att pensioneringssyfte 
skall föreligga men anför att sådant i stort sett föreligger redan nu. Siwigcs 

adl'okarsa111/imd framhåller att man vid faststiillande av pensioneringssyfte 
skall beakta pensioneringsbehov hos alla som är beroende av förs~ikrings

tagaren for sin försörjning. Skdncs handclska111111are pekar på att det iir svårt 
att faststiilla när det Lir fråga om pensioneringssyfte. 

Frågan om P-försiikring skall tillåtas att tjUna syftet att mera generellt 
åstadkomma inkomstutjUmning berörs av några remissinstanser. l.iinssryre/

scn i 1Halmiiht1s län anser inte att P-försiikringen skall fä ha detta syfte 
men framhåller att betänkandet är ofullstUndigt då kommitten ej undersökt 
vilket behov som föreligger av inkomsluljiimning mellan olika 1lr. Niirings

lil'ets skarredelegarion som också påpekar att kommitten inte undersökt be
hoven av inkomstutjämning, framhåller att P-försiikring måste ha en viss 
inkomstutjämnande verkan. Länsstyrelsen i Gö1eho1xs och Bohm län och 
Sreriges adrokarsamfi111d anser att nuvarande möjlighet till inkomsutjiimning 
genom P-försäkring bör bevaras. Familiefiireragcm /iirc11i11g framhåller all 

återstående regler för inkornstutjiimning måste kompletteras om förslaget 
genomförs, medan TOR anser att man bör överväga att skapa ett systern 

för utjUmning av högre tjänsteinkomster och att reglerna om avsiittning 
till skogskonto diirvid kan tas som förebild. 
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Följande remissinstanser tillstyrker kommittens förslag att regelsystemet 
skall omfatta även tjänstepensiorn!n nämligen.f(irsäkringsinspl-'krionen. RSV, 

länssryref~ema i Afalmiihus och Göteborgs och Bohus liin. f<)7J års skatteu:

redning och Svenska k11mmw1/iirhundet. Även LO tillstyrker förslaget men 
framhåller att stor flexibilitet är nödvändig. Kritiska mot tjänstepensionen 

är däremot ka111111arriirren i Giirehmx. Fami(ie/iiretagens .fiirening. Folksam. 

K F. KP, F·1 R. Fiirsäkringsansrä/ldas .fiirhund. FPG. Fiirsiikri11gstjä11sre111a10-

11{lförhundet, LRF. Srensk industri/lirening, Näringslircrs skarredelegarion, 

Svenska .tiireragares riks/iirbund, Svenska .fiirsäkringsbolags rih!iirhuml. SPI'. 

Svenska rerisorsamfi111der. S1·c11ska sparhanks/iircningen. Sver~i.:es ad1·okatsa11:

fund, SACOJSR. TCO och Skån<'s handclskammare. Kritikerna anför i hu
vudsak att kommittens förslag he\riiffande tjänstepensioneringen innebiir 
ett obefogat ingrepp i avtalsfriheten på arbetsmarknaden. 

Några rcmissinstanser behandlar frågan om vilka effekter kommittens 

förslag kan antas få på försäkringssparandet. Fiirsäkringsanstäl!das .tiirb1111d 

frnmhåller att man delar kommittens uppfattning om försäk
ringssparandets stora betydelse. Länsstyrelsen i Jönköpings län anför att det 
är av så stor betydelse att försörjningsränta inte skall kunna förekomma 
att förslaget bör genomföras även om det skulle ha till effekt att försäk

ringssparandet minskar. /9615 års kapitalmarknadsutredning framhåller aa 
även om de föreslagna beskattningsreglerna på kort sikt skulle medföra 
ett visst bortfall i inflytande premier kan dessa effekter motverkas i ett 
något längre tidsperspektiv. Sveriges riksbank konstaterar att effekterna på 
sparandet sannolikt inte blir av sådan storlek att särskilda åtglirder framstår 
som nödvändiga. Flera remissinstanser är kritiska. Därvid framhålls antingen 
att kommitten inte tillräckligt har beaktat P-försäkringens betydelse för det 
långsiktiga sparandet eller att kommitten inte gjort någon grundlig analys 
av förslagets effekter på sparandet. Sådana påpekanden gör Folksam. KF. 
l\.P. f'iirsiikrings1jii11stf!ma1111atörh11mle1. J_RF, Niiri11gslire1s ska11edelegario11. 

Svenska försäkringsbolags riksjörhund, Svenska revisorsa111funde1 och Skånes 

handelskammare. 

Kommittens överväganden betriiffande det fall att försiikringstagaren flyt
tat utomlands när pensionen utbetalas berörs av några remissinstanser. Sve

rigl's riksha11k. 19 72 drs ska1re111rcc/11i11g. LRF och Fiirsi.ikri11gs1jii11.<;rcma1111aiii•·

h1111dcr anser att beskattning av utfallande belopp bör förbehållas Sverige iivcn 
efter ut flyttning. Riksbanken fram hit Il er samtidigt att man har sympati för lös

ningen att vid utflyttning en "dispensförsiikring" omvandlas till K-försiii<
ring. Lii11.1s1_1Telse11 i Srockholms iiin och fiirC1agsska11chered11i11.'.{en anser att 

möjligheterna till definitiv skattelindring harsl{ll' i betydande grad och att 
regler måste tillskapas som ser till att beskattningen vid utflyttningen korre
sponderar mot tidigare åt njutna avdrag. 1\ ven /1/11111rrdw·n i Ci1it('h1J1:~s od1 /Jo

h11.> liin anser alt om försiikringstagarcn i Sverige förviirvat den inkomst som 
anviinds för att betala vid taxeringenanlragsgill premie så skall utfallande be
lopp också beskattas här. Lä11Nyrcl.1rn i l'iisrcmorrlands län rramhåller att det 
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får anses högst angeläget att riksskatteverket och finansdepartementet noga 

följer den fortsatta utvecklingen rörande s. k. utlandsfall. /971 årsskatte111recl

ninganseratt frågan om beskattning vid utflyttning i vissa dispensfall bör bli fö

remål för ytterligare utredning. Srenska/iirsäkringsbulags riks/iirhuncl framhål

ler att bosättning utomlands som medföratt Sverige förlorar skatt på utfallande 

pension inte generellt är att betrakta som missbruk av P-försäkring. Förbundet 

framhåller även att om utflyttning har negativa effekter från beskattningssyn

punkt bör kritiken riktas mot gällande dubbelbeskattningsavtal. .Ä.ven 

SACOI SR anser det vara felaktigt att genomgående tala om skatteflykt vid ut

landsflyttning. 

4.2 De kvalitativa villkoren 

Ett flertal remissinstanser godtar eller lämnar utan erinran vad kommitten 

anfört om kvalitativa villkor för P-försäkringar. Så gör rik'iförsäkringsverket, 

länss(rrelsema i Jiinkiipings och Kristianstads län. FPG. Handelsflottans pen

sionsanstalt, statens personalpensions11erk, S1•enska .företagares rilqförbund, 

Svenska kommun.förbundet. landstings.förbundet och S1•eriges riksbank. Övriga 

remissinstanser uttalar sig om en eller flera av de frågor kommitten be-

handlat. 

Kommittens förslag till begränsning av kretsen av försäkrade godtas av 

LO och TCO. Åtskilliga remissinstanser uttalar sig däremot för en ökning 

av kretsen. Så gör kammarrätten i Göteborg, Folksam, KF, KP, Försäkrings

(jänstemannajörbundet, LRF. Srenska sparbank.~töi·eningen, Srerf~es advokat

samjimd. TOR och Skånes handelskammare. De remissinstanser som förordar 

en vidare krets av försäkrade framhåller att kommittens förslag inte tar 

hänsyn till de individuella behov som kan föreligga. Man pekar bl. a. på 

att förslaget innebär att en make som har dålig hälsa och därför inte kan 

erhålla försäkring med efterlevandepension inte kan teckna P-försäkring 

på den andre makens liv med denne som förmånstagare. Några av de re

missinstanscr som avstyrker kommittens förslag uttalar sig för att bibehålla 

nuvarande princip, att försäkringstagaren skall ha rätt att bestämma vems 

försörjning som skall tryggas. 

Kornmittens förslag att P-försäkring tecknad på hemmavarande makes 

liv till förmån för minderårigt barn skall upphöra senast då barnet fyller 

sexton år kritiseras av RSV, länss(vrelsen i Göteborgs och Bohuslän, KPA. 

LO. Srenska .fiirsäkringsholags riksfnrhund. Sreriges advokatsamti111d. SACOI 

SR. TOR och TCO. Dessa remissinstanser framhåller i allmänhet att det 

inte finns skäl för olika åldersgränser för efterlevandepension till barn be

roende på om försäkringen tecknats på försäkringstagarens eller hans makes 

liv. Skånes handelskammarc förordar att ifrågavarande åldersgriins bestäm

mes till 18 år. 

Två remissinstanser, länsstyrelsen i Götebo1xs och Bohus län och Fiirsäk

rings(jänstemannaJörbundet, anför att rätten att förena ålders-. invalid- eller 

efterlevandepension med kapitalbelopp inte synes böra borttas enbart på 

7 Riksdagen 1975176. 1 sam/. Nr 31 
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grund av principiella betiinklighcter. 

Svenska .försäkringsbolags ri/q/örbund förordar att någon ändring inte görs 

i nuvarande lagstiftning såvitt gäller rätten att sammanföra P- och K-för

säkring i ett avtal. Förbundet anför bl. a. att det från skattesynpunkt torde 

vara likgiltigt om avtalet utformas i ett eller två försäkringsbrev. Riksfiir

säkringwerker pekar på att slopandet av möjligheten att teckna kombinerade 

P- och K-försäkringar innebär att s. k. motförsäkring inte längre kan fö

rekomma. Verket upplyser att mer än 50 % av avgifterna till verket avser 

sådana kombinerade försäkringar. 

Kommittens förslag att höja Wgsta pensionsålcler vid frivillig P-försiikriilg 

till 60 år godtas av rik~~iirsiikringsrerker . .fiirsäkri11gsi11spekrio11e11 och lä11ssryrel

se11 i I äs1ernorrla11d~ lä11. Ett stort antal remissinstanscr har mot

satt sig förslaget och i stället förordat att nuvarande åldersgräns om 55 

år bibehålls. Detta gör RSV. Folkl"am, KF, KP, Försäkringsa11srälldas.förbur;d, 

Försäkri11gstjänsteman11q(iirbunde1. KPA. LRF. Sve11skajorsäkringsbo/ags riJ:s

/(irb1111d. Sl'c11ska sparha11sk/iirc11i11ge11. S1·cr~i.:cs adrnkarsamtimd. SA CO!SR. 

TCO och Skånes hande/skammare. Nämnda remissinstanser anför i huvud

sak att nuvarande regler stämmer bättre med den aktuella diskussionen 

om rörlig pensionsålcler och möjligheter till nedtrappning av arbetsinsatsen. 

Det framhålls också att kommittens argument för en ändring, att större 

likformighet med planpensionerna därmed skulle uppstå, inte är bärkraftigt . 

och att det ur skattesynpunkt inte torde ha någon betydelse om nuvarande 

pensionsålder bibehålls. Ett par av remissinstanserna pekar också på att cm 

nuvarande pensionsålder bibehålls kommer m<in att slippa ett förmodligen 

stort antal ansökningar om disp1~ns från dem som önskar en pensionsålcler 

vid 55-60 år. LO anser att en senareläggning av pcnsionsåldern till 60 år 

bör omprövas. 

Kommittens förslag att vid frivillig temporör P-försiikring utbetalnings

tiden skall vara liigst fem år godtas av Folksam. KF och KP. Fiirsäkri11gs
i11spekrione11. /ä11ssryrc/sc11 i Giirehorgs och Bohus /ä11. LRF. Svenska .fursåk
ringsbolagers rik.~f(irbund. SPP. SrNiges adrokarsa111/imd. TCO och S'kå1 1es 

hande/skammare uttalar sig däremot för att möjlighet skall finnas att teckna 

en temporär P-försäkring med kortare utbetalningstid än fem år. Remiss

instanserna förordar i allmänhet att nuvarande regel med en kortaste "Jt

betalningstid av 1 112 år bibehålls. Man pekar på att det behov som tidigare 

förelegat att uppnå en lägre pensionsålder genom att komplettera den all

männa pensionen med en temporär pension som utgår från den önskc!de 

åldern och till dess AFP och ATP erhålls inte har förändrats i sak genom 

att pensionsåldern för allmän försäkring sänkts till 65 år. 1 några yttranden 

ställs som villkor för en kortare utbetalningstid att den tempor~ira försi..k

ringen upphör när försäkringstagaren uppnår 65 år eller vid den ordinarie 

pensionsåldern. Ett par av remissinstanserna riktar också kritik mot att av

drag för premie för temporär åldersttension endast får göras inom 10-i::ro

centavdraget och mot att tjänstepensionsförsäkring enligt kommittens för-
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slag inte får vara temporär. 

Kornmittens förslag att pensionen skall utfalla med lika stora belopp vid 

varje utbetalningstillfålle har mött kritik frånforsäkringsinspektionen. Svenska 
försäkringsbolags riksjorbund och Sveriges advokatsan1fimd, som anser att det 

även bör finnas möjlighet att meddela P-försäkringar där pensionsbeloppet 

stiger enligt en vid teckningstillfälle uppgjord plan. Som skäl för en sådan 

ordning anförs bl. a. att försäkringsskyddet därigenom skulle bli mera stan

dardföljsamt. 

Folksam, KF. KP och Svenskajorsäkringsbolags riksjorbund anser, i motsats 

till vad kommitten föreslagit, att hinder ej bör föreligga att ändra en livsvarig 

ålderspension till en temporlir. Nämnda remissinstanser framhåller bl. a. 

att försäkringstagarnas personliga och ekonomiska förhållanden kan ändras 

under försäkringstiden på sådant sätt att utbetalningstidens Hingd måste 

anpassas därefter. 

Försäkringsi11spek1io11en och SPP framhåller att krav inte bör ställas på 

att invalidpension utgår med lika belopp under hela utbetalningstiden. Till 

stöd fördenna uppfattning anförs bl. a. att ett sådant krav på att invaliclpension 

skulle omöjliggöra en anpassning av förekommande kompletteringsförsiik

ringar till de varierande förmåner som utgår från allmän försäkring under sjuk

penningtid och förtidspcnsionstid. 

Svenska jörsäkringsbolags riksjörbund anser att - i varje fall så länge barn 

och ungdomar som invalidiseras riskerar att bli utan ATP - föräldrar bör 

ha rätt till avdrag för omyndigt barns invalidförsäkring. 

Några remissinstanser förordar ett vidare efterlevandebegrepp än vad kom

mitten föreslagit. RSV och TCO anser att i efterlevandebegreppet bör in

rymmas även försäkringstagarens fiirHldrar. Sl'e11ska .försäkringsbolags riks

.förbund uttalar sig för att det bör medges att efterlevandepensionsförsiikring 

får tecknas med frånskild make som medförsiikrad. förbundet framhåller 

att särskilt i sådana fall då försiikringstagaren åtagit sig eller dömts att utge 

periodiskt understöd åt den andra frånskilda maken efterlevandepension 

är motiverad som ersättning för det genom försäkringstagarens dödsfall bort

fallande underhållet. Även.fbrsäkringsrä11skommi11h1 konstaterar att det inte 

synes vara möjligt att teckna P-försäkring för nämnda fall. Kommitten anser 

även att hänsyn bör kunna tas till ändrad familjesammansättning efter av

talets tecknande. Försäkringsimpektionen och SPP framhåller att vid kollektiv 

familjepension bör förmånstagarna vara make och barn vid tidpunkten för 

dödsfallet oberoende av familjesammansättningen vid inträdet i försäkring

en. 

Kommittens förslag om under. vilka förutsättningar personer som sam

manbor under äktenskapsliknande förhållanden skall jämställas med äkta 

makar såvitt gäller rätten till efterlevandepension kommenteras av flera re

missinstanser. Länss(rrelsen i Stockholms län pekar på att tillämpningssvå

righeter skulle uppkomma och anser diirför att kommittens sammanbo-
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endebegrepp bara skulle kunna tillämpas i mera uppenbara fall. Liins.1·t1Telse11 

i Götebo1gs och Bolws län anser inte fog föreligga för att införa ytterligare 

ett sammanboendebegrepp men ifrågasätter också om inte 65 ~ KL borde 

överses så att ytterligare samlevnadsformer kunde godkännas. Folksa111. KF 

KP och LO framhåller att ifråga om sammanboende bör den praxis som 

under senare år utvecklats inom annan försäkring kunna godtas också f')r 
P-försäkring. Ett vidare sammanboendebegrepp föreslås också av /t}r.1iik

ri11gsrä11skommittc'n. Försäkri11gstiii11ste111a11na/örh1111de1. Sl'enska .tiirsäkrings

bolags riks/örh1111d och Sl'enska sparba11ks/iire11i11ge11 som alla i huvudsak anför 

att förslaget diskriminerar dem som väljer annan samlevnadsform än iik

tenskap. Ett vidare sammanboendebegrepp förordas också av Sl'c>rfi.:c.1· ad

l'oka1sa111/i111d, som menar att gemensam mantalskrivning vid tidpunkt,~n 

för försäkringens tecknande skall vara tillräcklig kvalilikationsgrund o:h 

av TOR som menar att genom P-försäkring bör pension kunna tryggas 

åt person med vilken skattskyldig sammanbott och som varit beroende ;.IV 

den skattskyldige för sin försörjning. 

Kommittens förslag att efterlevandepension till make ej skall kunna vara 

temporär kritiseras av ft}rsiikringsinspcktio111•11. läms1.1·rc·l\c'ma i .\falmiihus. 

Göteborgs och Bohus samt Västernorrlands län. li1lksam. KF. A.P. /-iirsäk

ringsanställdas jiirbund, Försäkringstiä11s1eman11q/örb1111de1. KP.4. LR F. 
Sl'enska försäkringsbolags ri~/örbund, Svenska sparbanks.föreningen, Sl'eriges 

adl'oka1sa111/i111d. SACO!SR och Skdnes hamlelska111111arc. TOR pekar på <1ll 

en temporär efterlevandepension kan vara av viirde i vissa fall. Som skäl 

för temporär efterlevandepension anförs bl. a. att behov av sådan pension 

kan uppkomma under en omställningstid för yrkesutbildning och omskol

ning eller under tid då omvårdnad av omyndiga barn helt eller delvis hindrar 

den efterlevande från förvärvsarbete. Det påpekas också att om konsument·~n 

inte har råd att betala hela det efterlevandeskydd som svarar mot behovet, 

är det som regel bättre att tillgodose behovet under en kortare tid än att 

tvingas teckna en livsvarig pension på ett otillräckligt belopp. Några av 

de remissinstanser som förordar temporär eftcrlevandepcnsion anger att så

dan bara bör godtas inom det s. k. JO-procentavdraget. 

Kommittens förslag att efterlevandepension till barn i det fall försiik

ringen tecknats på försäkringstagarens liv skall utg{1 tills harnet fyller 20 

år kritiseras av S\'enska jhrsäkringsbolags rik.~/örhund. SACO-SR. TOR och 

Skån('s hande/.5kammare som vill ha en högre åldersgräns, i allmänhet 25 

år. Som skiil för en högre åldersgräns anförs bl. a. den allt liingre studietiden. 

Kommittens förslag att försörjningsriinta inte skall anses utgöra 

P-försäkring godtas av/(h:~iikri11gsinvwk1io11c11 och TCO. för att försörjnings

räntan skall bibehållas uttalar sig lä11ss1rrcfse11 Ciiitebo1xs och 

Bohuslän. Folksam. AF.' KP. Försäkringsanställdas fiirh1111d. Försäkrings

tjänstemannaförbundet. LRF. Si·enska försäkringsbolags riksförbund, ~l'eri~·('s 

advokatsamjimd och Skånes handelskammare. Som skäl för att bibehålla för

sörjningsräntan anförs bl. a. att den uppfyller stora krav på flexibilitet oavs·~tt 
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hälsotillstånd och att den har stor betydelse för försäkringssparandet. Några 
av de nämnda remissinstanserna vill bibehålla försörjningsräntan endast 
om tillåten fönnånstagarkrets begränsas. 

Länsstyrelse11 i Göteborgs och Bohuslän. ,lörsäkringsrättskommitten. Svenska 

.försäkringsbolags ri~förbund och Sveriges advokatsamfund anser att den lag
stiftningsteknik kommitten föreslagit genom att behandla åtskilliga frågor 
om förmånstagareförordnande. överlåtelser. belåning, pantsättning och åter
köp är olycklig därför att dessa frågor gäller civilrättsliga förhållanden. För
säkri11gsrättskommitte11 framhåller att förslaget därför synes kunna resultera 
i ett oklart rättsläge och praktiska tillämpningssvårigheter. Svenska försäk

ringsbolags rik\/iirb1111d framhåller att uppfattningen att civilrättsligt grundad 

avtalsfrihet eller förfoganderätt skulle kunna med laglig verkan inskränkas 
av bestämmelser i skattelag är felaktig. eftersom all skattelagstiftning till 
sin natur är sekundär i förhållande till civillag. 

Företagsskatteberedningen framhåller däremot att det mot bakgrund av 

att P-försäkring är ett rent skatteriittsligt institut får anses naturligt att 
alla de villkor som skall finnas i ett försäkringsavtal för att försäkringen 
skattemässigt skall godtas som P-försäkring måste anges i kommunalskat

telagen. 
Bl. a. Sveriges advokatsan1f1111d förordar att även andra tjänstepensionsför

säkringar än planpensioner och liknande pensioner skall fä vara temporära. 
Samfundet framhåller att det vid sådana försäkringar föreligger samma skäl 
att tillåta temporär försäkring som vid frivillig P-försäkring. 

4.3 De hantitava ,·ilJkoren 

Ett flertal remissinstanser godtar eller lämnar utan erinran vad kommitten 
föreslagit beträffande de s. k. kvantitativa villkoren för avdragsrätt för för
säkringstagarens egen P-försäkrings räkning. Så gör Göra hovrätt. RSV. 

lii11ss1vrcl.\l!il i Jönköpings lä11.jiirsäkri11gsrä11skommi11e11. 1968 års kapi1a/mark-

11ads111rcd11i11g, Ha11deMlo1tans pensionsanstalt. LO. Sjöbe.fa/ets pensionskassa. 

SPP. Svenska kommw1/orb1111de1 och Sveriges riksba11k. Övriga remissvar in
nehåller synpunkter såväl på storleken av premieavdragen som i vilken ut
sträckning dessa avdrag bör fä användas för livsvarig eller temporär för

säkring. 
Kommittens förslag att avdrag för premie för frivillig P-försäkring endast 

skall lä ske frän A-inkomst godtas av lii11sstyrelse11 i Stockholms län . .fö
re1ugsska11ebercdningen. KPA. Svenska .försiikri11gsbolags rik~fiirb1111d och 
TOR. Sl'erfl{es adl'l)ka1sam/i1nd anser att möjlighet skall finnas att efter dis

pens IIt göra avdrag för P-försiikringsprcmie iiven från B-inkomst. S4COISR 

påpekar att det finns fall när annan inkomst än A-inkomst bör berättiga 
till avdrag. t. ex. när det kan styrkas att B-inkomst härrör från vederbörandes 
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inkomst av tjänst eller annan förvärvsverksamhet. Familic:töreragens.f(irening. 
länss()Te/sen i Krisriansf(/ds län och LRF anser också att B-inkomst bör med

föra avdragsrätt. Länwwelsen i Götebo1xs och Bohuslän anför att avdragsrätt 

bör tillkomma även inkomst av tillfällig förvärvsverksamhet och kapil:ll 

medan RSV anser att inkomst av jordbruksfastighet. annan fastighet. rörelse 

och tjänst bör medföra avdragsrätt. Närings/ivers skarrede/egarion vill också 

anknyta avdragsrätten till förvärvskällorna jordbruksfastighet. rörelse, tjämt 

och annan fastighet än schablonbeskattad villa och bostadsrätt. 

En remissinstans, kammarrätten i Göteborg, finner att alla slag av privat 

försäkring för ålderdom, dödsfall eller invaliditet skattemässigt borde kunr.a 

behandlas som K-försäkring. Kammarrätten anför vidare att om det skulle 

anses motiverat att nuvarande skatteregler för P-försäkring behålls i någon 

omfattning avdragsrätten bör begränsas avsevärt, förslagsvis till ett basbelopp 

per år. När det gäller tjänstepensionsförsäkring anser kammarrätten däremot 

att nuvarande regler bör kunna behållas oförändrade. 

Kritiska mot kommittens förslag till avdrag enligt den s. k. huvudregeln 

är i större eller mindre omfattning länssryre/serna i Srockholms. Krisriamrad1-. 

GörebOIXS och Bohus och Västernorrlands län, .företagsskarreberedningen. Fo

mi(k:törcragens .förening, Folksam. KF. KP. FAR. Försäkringsansräl/das .fiir

bund. Försäkrings(iänstemannq(örbunder, APA. LRF. Sl'cnsk i11d11srrifiire11ing, 

Svenskajiireragares rik~!iirhund. Svemka.försäkringsholags rik~törhund. Land.;

ri11g5f/t'irbunder. Svenska rel'isorsa111fi111der. Svenska sparbank~fiireningen. Sve

r~~es adl'okarsamti111d. S.4 CO! SR. SH 10. Sverigl's kiipmannatörhund. TOR. 
TCO och Skdnes hande/skammare. 

Till Sl'enska försäkringsbolags rik!'!fiirbunds yttrande ansluter sig FPG. Nii

rings/irets skattedelegation och SPP. 

Några remissinstanser menar att nuvarande regler. eventuellt med vissa 

mindre ändringar, bör bibehållas. Försäkrings(iänsremannatörhundet anser att 

det kan ifrågasättas om det finns skäl att beloppsmässigt begränsa avdrag>

rätten för premie för P-försäkringar. Förbundet framhåller att föreslagna 

ramar är otillräckliga bl. a. vid varierande inkomstförhållanden. familjeom

bildningar och ändring i familjestorleken samt att svårigheter uppstår v;d 

sänkt pensionsålder. Svenska .friretagares rik~fiirhund anför att det inte finns 

anledning till den begränsning av avdragsrätten som kommitten föreslår. 

Skdnes hande/skammare anser att nuvarande regelsystem. med vissa jus

teringar, inte ger upphov till några opåkallade skattevinster. TCO framhålb 

att om föreslagna kvalitativa begränsningar av P-försäkringar genomfdrs 

samtidigt som avdragsrätten för premier begränsas till arbetsinkomster r:
duceras behovet av ytterligare kvantitativa begränsningar avseviirt. Srer~~f's 

adrokarsan1ti111d. som framhåller att man föredrar en skärpning av de kvan

titativa rekvisiten framför en skärpning av de kvalitativa, anför att den 

begränsning av avdragsrätten som åstadkommes om avdrag i princip endast 

får göras mot A-inkomst borde omöjliggöra sådant missbruk diir P-försiikring 

1ecknas i annat än pensioncringssyfte. Om denna begriinsning av avdrags-
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rätten skulle anses otillräcklig och regler om beloppsmässig begriinsning 

därför skall införas måste dock avsevärt vidare ramar uppstiillas än de av 

kommitten föreslagna. 

Följande remissinstanser framhåller att om lagstiftningen genomförs fö

religger behov av särskilda icke tidsbegränsade regler om rätt till förhöjda 

premieavdrag för företagare nämligen Familje.företagens förening. FAR, 

Svensk industriförening och SHIO. Som skäl härför anförs i huvudsak att det 

för många företagare är möjligt att ordna sin pensionering tillfredsställande 

först vid relativt hög ålder. Även Skånes handelskammare och TCO pekar 

på att i vissa situationer kortare inbetalningsticl än kommitten riiknat med 

bör godtas. 

SACOI SR och TCO framhåller att avdrag bör tillåtas även på inkomster 

överstigande 20 basbelopp. 

Ett basbeloppsanknutet avdrag förordas av Försäkringsanställdas förbund 

och KPA. 
Några remissinstanser föreslår att det s. k. kompletteringsavclraget i stället 

skall ges elen utformningen att man faststiiller ett visst minimiavdrag. För

säkri11gsi11spektionen förordar att avdraget utformas enligt andrahandsförsla

get i herr Linclwalls reservation. dvs. så att avdrag medges med 10 '!,; av 

en A-inkomst på högst 20 basbelopp, dock att ett basbelopp alltid godtas 

inom A-inkomstens ram. Rik!iliirsäkringsrrrker och liinss(rrelsen i Västrr

norrlands län förordar att avdraget bestämmes till ett eller två basbelopp. 

Avdrag med två basbelopp föreslås också av 197:! års skarteurrl'dning, 
Folksam. KF. KP. Försäkri11g.1·ansriilldasf(irbu11d. KPA och TCO. SACO!SR 

och Landstingfi/Örbundet är tveksamma till om kompletteringsavdraget kom

mer att vara tillräckligt för arbetstagare, t. ex. vissa läkare, för vilka hela 

lönen inte iir pensionsgrundande. S.4CO!SR förordar för sin del att avdraget 
bestäms till 3-4 basbelopp. Uinss1yrelse11 i ,l/almiihus län föreslår också 

att avdraget utformas som ett minimiavdrag men anger· ej storleken av 

detta. Som skäl för denna utformning av avdraget har i huvudsak anförts 

att det skulle tillgodose ett beriittigat konsumentkrav. att det skulle un

derlätta myndigheternas kontrollarbete, att det skulle minska behovet av 

ändringar i försiikringsavtalen och att det skulle begriinsa behovet av dis

penser. 

Några remissinstanser har framlagt egna motförslag. Svenska .försäkrings

bolags rik!j/Örbund anför att om ändring av nuvarande regler anses behöva 

ske bör avdrag för premie för P-försäkring medges med tre basbelopp under 

50 års ålder och med fem basbelopp därefter, dock inte högre än årets A

inkomst. Därutöver bör avdrag medges med 20 % av årets eller fjolårets 

redovisade A-inkomst av rörelse eller jordbruksfastighet. Tjänstepensions

försäkringar för andra anställda än huvuddelägare skall inte drabbas av några 

inskränkningar. För huvuddelägare gäller beträffande sådan försäkring att 

arbetsgivarens avdragsrätt begränsas till 30 % av vad som utgivits till ar

betstagaren som inkomst av tjänst. Om visst år högre premie råkat erläggas 
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än som är avdragsgill skall det medges att överskjutande belopp dras av följan

de år inom ramen för detta års avdragsrätt. Äldre P-försäkringar och äldre tjän

stepensionsutfiistelser får fullföljas utan några inskränkningar i avdragsrätten. 

LRF anser i första hand att nuvarande bestämmelser bör bibehållas men 

att om ändring anses böra ske den bör utformas enligt följande. Utanför 

förslaget lämnas tjänstepension och efterlevandepension. En spärr införs 

på inkomstsidan i stället för på avdragssidan. Spärren sätts in när P-försäkring 

börjar utbetalas och då jämförs den sammanlagda pensionen med den 

genomsnittliga inkomsten under viss längre tidsperiod. Om pensionen ime 

överstiger nämnda genomsnitt får utbetalning ske. Skulle däremot pensionen 

vara större än jämförelseinkomsten innehålls överskjutande belopp på ett 

särskilt konto. Det spärrade beloppet får användas för att göra pensions

försäkringspensionen värdebeständig genom årlig indexuppräkning. Om det 

därefter vid den försäkrades död finns medel på det spärrade kontot betalas 

dessa ut till dödsboet som beskattas därför. 

Länsstyrelsen i Kristianstads län anser att premie för P-försäkring bör vara 

avdragsgill till den del den motsvarar en årlig pension av åtta basbelopp 

kompletterat med viss efterlevandepension för make och barn under 20 

år. Även länss(vrelsen i Göteborgs och Bohus län anser att om en belopps

begränsning anses nödvändig bör denna anknyta till storleken av totalt ut

fallande årligt pensionsbelopp. 

4.4 Tjänstepension 

Som framgått ovan under allmänna synpunkter är åtskilliga remissin

stanser kritiska mot att tjänstepensioneringen inryms i regelsystemet om pe11-

sionsförsii kri ngar. 

Kommittens förslag beträffande tjänstepensionsförsäkring samt avsätt

ning till pensionsstiftelse och konto berörs ej av Giita h111·rii11. riks/iirsiik

ri11gwcrke1. /örsiikri11gsrä11skr11nmirrc;11. 1968 års kapital111ark11ads111red11im:. 

Ha11delstlr11ta11s fll'llsionsanstalt. Srenska kommr111alarhcrarc/jjrb1111dl'I. Siri/J.:•

,lälcts 1w11sionskassa, Srenska komm1111tiirh111ule1 och Sl'er~"es Riksbank. Övriga 

remissinstanser är till övervägande del kritiska mot olika delar av förslaget. 

Hiir skall några huvudpunkter i denna kritik återges. 

Familietr'irc/agens fiire11ing, Srrnska ,liiretagares riksf(irb1111d, Srer~"cs adm

katsamtimd. SHIO och Skånes handelskammare förklarar att man i allt vä

sentligt ansluter sig till den kritik av den föreslagna tjänstepensioneringen 

som framförs i herrar 1 lelmers och Magnussons reservation. I reservationen 

framhålls bl. a. att förslaget innebär en olika skatteriittslig behandling av 

likvärdiga former för tryggande av lämnade pensionsutfastelser, att duo

belbeskattning kan inträda vid försäkring av pensionen och att förslaget 

innebär en utomordentligt omfattande informationsskyldighet för arbets

givarna och även en ökad uppgiftsskyldighet från de anstiilldas sida. Nö
ringslirets ska11edclegarion framhåller att förslaget medför besynnerliga 



Prop. 1975176:31 105 

materiella konsekvenser som påvisas i reservationen. 
Några remissinstanser framhåller att förslaget innebiir en omotiverad skill

nad i behandlingen av pensioner som tryggats pit olika sätt. Så gör kam

marriillen i Gö1c/>org, l.RF. Srensk.atiire1agare1 rik.stiirh1111d och .<freriges ad

l'oka1sam/i111d. 

fi"ire1agsska11ehered11inge11 framhåller att kommittens förslag om avdrag 

för pensionsförsiikring bör kompletteras med en bestiimmelse som reglerar 
frågan om rätt beskattningsår. S1·e11sk.a .fijrsäkringsholags rik~/örhund anför 

att P-försäkring bör kunna anses tagen i samband med tjänst även om 

försäkringstagaren bidrar med viss avgift. förbundet framhåller vidare att 
avdrag för kostrnid för premie bör ske i förviirvskällan och inte under all
miinna avdrag. Annars kan den som bott i Sverige endast del av året inte få av
drag för den faktiskt erlagda avgiften. TOR framhåller att en dub

bclbeskattningseffekt kan uppstå i nämnda situation genom att skattskyl

dighet föreligger för hela det utfallande pensionsbeloppet. TOR föreslår att 
denna effekt motverkas genom att skattskyldiga i nämnda situation får av
drag i förvärvskiillan tjiinst. 

Flera remissinstanser framhåller att en annan dubbelbeskattningseffekt 
kan uppkomma vid tjiinstepensionsförsiikringen genom att utfallande pen

sionsbelopp i sin helhet beskattas som inkomst iiven om inte avdrag erhållits 
för hela premien. Kritik av angivet slag framförs av Niiri11g1lirc1s ska11e

delcgario11, R.ST, l.RF. Srensk.a tiirsäkringsholags rik\/1'irb1111d, Sveriges ad

roka1sa111/i111d. TCO och Sk.dnes hande/ska111111are. Lclms1rrelw·11 i I "iislcmorr

lands län framhåller diiremot att någon annan lösning iin att arbetstagare 

vid överförsiikring beskattas för icke avdragsgill del av pensionen knappast 

iir möjlig. 
Fiir1iikri11gsi11.1pck1io11c11. lä11s.1·1vrclw11 i :\lal111iil111s hin och fiire1agsska11c

beredni11ge11 tillstyrker att avdragsrätt för avsiittning till pensionsstiftelse och 
konto anknyts till planpension på siitt utredningen löreslagit. Även liims1rrel

se11 i I "ii.1·1cmo1Tla11ds län tillstyrker med vissa påpekanden förslaget i denna 

del. 
Flera rcmissinslanscr konstaterar att kommillcns hela förslag helriiffande 

tjänslepensioneringen bygger på ett begrepp, allmiin pensionsplan, men alt 
man iindå inic J:irnnal någon exakt och genom1iinkt definition av begreppet. 
FPG konstaterar att kommitten i begreppet inlagt krav på att arbetsgivaren 
tillhör arbetsgivarorganisation och att åtminstone någon anställd tillhör ar

betstagarorganisation som antagit planen. Något sk~il for att införa en 
annan tolkning av den i tryggandelagen lagfästa definitionen av allmän 

pensionsplan ~in den som hittills entydigt gällt har inte ens åberopats av 

kommitten. För ITP-planens del skulle konsekvensen hli att elen kredit
möjlighet som skuldföring av pensionsutfästelser innebiir förbehålls företag 

som är anslutna till arhetsgivarorganisation och har åtminstone någon an
ställd som iir medlem i arbetstagarorganisation. Åtskilliga företag som till
liimpar ITP-planen iir icke anslutna till någon arbetsgivarorganisation. Detta 
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giiller således för något över 200 av FPG:s omkring I 740 försiikringstagare. 
Sådana företag. liksom sådana som är anslutna till sådan organisation men 
där de anställda tjänstemännen inte är anslutna till arbetstagarorganisation, 

skulle inte kunna kvarstå i systemet. En särskilt drastisk konsekvens skulle 
vara om ett företag. som är anslutet till arbetsgivarorganisation, har ex
empelvis endast en tjänsteman som är organiserad och denne slutar sin 

anstiillning och företaget då m{1ste övergå till SPP-försäkring för pensionsrätt, 

som därefter intjänas av samtliga anställda. Om senare åter en tjänsteman 
anställs, som är ansluten till organisation. skulle företaget kunna återgå 
till FPG/PRl-systemet. Det här anförda torde visa att det må<;te vara rimlige 
att skuldfäring under alla förhållanden medges, oavsett organisationstill· 
hörighet i fråga om förmåner, som är utformade helt enligt ITP-planens 

bestämmelser och är kreditförsäkrade i FPG och registrerade i PRI. Likartade 
synpunkter framförs av Närings/i1·e1s skar1edelega1ion. Svenska .försäkrings·· 

ho/ags rik!ifiirhund och SPP. SPP framhåller även följande. Allmän pen

sionsplan bör anses omfatta ett av organiserad arbetsgivare träffat hängavtal. 

Av totalt 17 000 SPP-anslutna arbetsgivare är 7 000 oorganiserade. Folksam. 

KF och KP anför att det ofta förekommer att företag utan att vara medlem 
i arbetsgivarorganisation tillämpar den kooperativa arbetsgivarorganisatio
nens avtal och därigenom har KP:s "normalpension". Det framhålls ocks<i 
att stora grupper folkrörelseföretag har en ITP-pension som inte är en följd 

av avtal med huvudorganisation på arbetstagarsidan utan utgör en utfästelse 
om att samma förmåner som i ITP-planen skall utgå. LO anför likartade 
synpunkter som de senast nämnda samt framhåller dessutom att begreppet 
planpension bör utvidgas så att det också inrymmer sådana pensioner som 
ensidigt utfästes av arbetsgivare förutsatt att pensionsvillkoren följer pen
sionsplan för det kollektiv som iir pensionsmottagare. Även ka111111arrä11e11 

i Gö1ebo1x. Försdkrings1iäm1eman11c1/örh111u/c1 och TCO framhåller att be
greppet är oklart i kommittens förslag. l.RF påpekar att skillnaden mellan 
företag som tillämpar allmän pensionsplan och företag som inte tillämpar 
sådan plan tillmäts särskild betydelse med hänsyn till planföretagens in
skränkta uppgiftsskyldighet för utgivna pensionsförmåner. 

FPG anför att förbättringar i ITP-planens förmåner förekommer i relativt 
stor utstriickning och att de nu kan inordnas i FPG/PRl-systemet. FPG 
framhåller också att enligt förslaget måste sådana förbättringar urskiljas ur 

skuldföringssystemet och säkerställas genom tecknande av P-försäkring vil

ket framtvingar en fördyrad och tungrodd administration. Påpekanden om 
att kommitten underskattat förekomsten av företagsbundna eller individ

uella avvikelser från tilliimpningen av t. ex. ITP-planen görs vidare av bl. a. 
SPP och TCO. S.4CO!SR framhi\ller att om förslaget genomfors synes det 
innebiira möjlighet att i framtiden triiffa avtal om tjänstcpension utöver vad 

som finns i nu gällande ITP-avtal. 
Några remissinstanser kommenterar det faktum att kommittens försla,g 

medför att nuvarande överensstiimmelse mellan civilrättslig och skatterätts-
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lig pensionsskuld bryts. Liinss11·rdc;e11 i Srockholms liin framhåller att det 
inte är någon nackdel att överensstiimmelsen bryts eftersom ej avsedda ut
nyttjanden av pensionsstiftelseinstitutet till stor del kan föras 

tillbaka på brister i civillagstiftningen. Kritik mot att överensstiimmelsen 
bryts framförs av /änss(vrelsen i Krisriansrad1· /än, Niiri11gs/ivers ska11edr/('gafio11 

och Skånes ha11delskammare. KPA framhåller att kommunala normalpen
sionsreglementen inte faller under begreppet allmän pensionsplan och att 

därför den föreslagna ändringen skulle medföra att ett betydande antal kom
munägda eller kommununderstödda företag som ti!liimpat dessa regle
menten inte skulle kunna göra avdrag för ökning av pensionsskulden efter 

år 1975. Pensionsanstalten yrkar därför att bestiimmelserna ges sådan ut
formning att nämnda företag och inrättningar medges avdrag för avsiittning 
till utfästa pensioner enligt kommunala pensionsreglementen. Likartade syn
punkter framförs av Landsring.~/örbunder. 

FPG framhåller att det från rättvisesynpunkt iir otillfredsstiillande att kom
mitten behandlat alla utfästelser enligt allmän pensionsplan på samma stitt. 
FPG och Närings/iver.~ ska11ede/ega1io11 påpekar även att STP inte ger någon 
oantastbar pensionsrätt. Näringslivets skattedelegation framhåller diirför att 

om begränsningar införs beträffande tjänstepension måste STP Wmnas utan
för. 

Några remissinstanser berör vilka konsekvenserna skulle bli av att ut
fästelser oi:n pension måste begränsas till planpension. FAR framh{11ler att 
posten avsatt till pensioner är av stor betydelse i många företags tinansiering. 
Då alternativa möjligheter till finansiering ofta inte står till buds kan in
skränkningar i rätten till skattemässigt avdragsgilla pensionsavsiittningar rn 
icke önskvärda konsekvenser. Sre11sk industritiire11ing framhåller att förslaget 

innebär alltför långt gående ingrepp i den valfrihet som f. n. råder betriiffande 
periodiseringen av företagarnas utgifter för pensionering och i· möjligheten 
att låta det egna kapitalet arbeta och förräntas i företaget. Sl'cnska rcl'i

sorsamfi111de1 framhåller att förslaget att avsättning måste ske med he,;kattadc 
medel är olyckligt därför att det försvårar eller omöjliggör för arhetsgivarna 
att tillämpa företagsekonomiskt korrekt kostnadsredovisning. SPP anför att 
det inte framgår hur engångsavgifter och engångsavsiittningar vid förtids
pension skattemässigt skall behandlas. Niiri11gsli\'1'ts ska11edelegatin11 anför att 
förslaget medför att det i praktiken blir omöjligt att hchålla redan gjorda 

utfästelser för utlänningar med temporär anstiillning i Sverige och att stora 
svårigheter skulle uppstå att ordna pensioneringen för personer bosatta i 
Sverige som temporiirt har anställning utomlands. Skånes ha11dl'lska111111are 

framhåller att förslaget innebär att pensionskonto för pensioner utanför pcn

sionsplan måste tas fram till beskattning vid överlåtelse av niiringsverk
samhet. 

Näri11gsliver.1· ska11ede/rgario11 och SPP framhåller att om förslJget genom
förs så skulle detta vålla ett betydande merarbete för arhetsgivare. försäk
ringsanstalter. deklaranter och taxeringsmyndighetcr. Statens perso11al1w11-



Prop. 1975/76:31 108 

sivns1•erk förordar att uppgift om pensionsmedförande lön betriiffande an
ställda inom det statliga pensionsområdet endast skulle behöva lämnas d:l 
exakt uppgift om pensionslönens storlek erfordras för taxeringsmyndighe

ternas handläggning av avdragsyrkanden. 

4.5 Dispenser 

Ett tjugotal av remissinstanserna kommenterar ej kommittens förslag till 

dispensregler. 1972 års ska11e111rcd11i11g anför att mot tekniken med en rad 
dispensmöjligheter kan invändningar riktas men att tekniken dock tord1~ 

vara nödvändig med hänsyn till de skiftande individuella hiinsynstaganden 
som kan bli aktuella på pensionsområdet. Övriga remissinstanser iir kritiska. 
Några reagerar mot en lagstiftningsteknik som kriiver ett stort antal dis
pensmöjligheter, andra pekar på ytterligare situationer diir också beho•; 

av dispensmöjligheter föreligger medan åter andra framhåller de kompli

kationer som kommer att uppstå till följd av dispensreglerna. 
Fr'irsäkri11gst/ä11.1·1cma1111afiirh1111dc1 framhåller att det principiellt iir felaktigt 

att konstruera ett system som man vet kommer att ge upphov till ett mycket 
stort antal dispenser. Förbundet anser biista lösningen vara att utforma be
stämmelserna så att de försäkrade kan få sina legitima behov tillgodosedda 
utan dispens. Likartade synpunkter framfårs av /i:in.1s1rrels1'11 i Giitchnrg.1· oc/1 

Boh11s liin. F-1 R. KPA och LRF Liknande kritik mot föreslagna dispensregler 
framförs frii.n ytterligare några remissinstanser. Näri11g1Ii1·1·1s ska11cdc/cgatio11 

anför att man hestiimt måste reagera mot denna typ av lagstiftning som inne
bär all man tillgriper grovt verkande huvudregler som kan åsidosiittas i en
skilda fall. S\'cnska företagares ri/.:sfi'irhw1cl framhäller att det faktum all 

kommitten föreslagit en rad möjligheter till dispenser visar att nuvarande he
stiimmelser svarar mot en rad praktiska behov. S/.:dnl's lwmlelska111111are an
för all dispenser enligt sakens natur bör komma i fr[1ga endast för oförutsedda 
och siillan förekommande situationer som dessutom saknar principiell bety
delse. I yttrandet konstateras vidare att med kommittens förslag blirdiiremot 
dispensmyndighetens beslut en betydande del av hela lagstiftningens inne

håll. llandelskarnrnaren framhii.ller vidare att detta förhållande onekligen 
viicker fr{1gan i vilken utstriickning riksdagen kan delegera sin grundlagsenli
ga uppgift all utöva beskattningsrii1ten. FPG anför att det kan ifrågasiittas om 
det är liimpligt att dispensgivningen styrs så starkt genom uttalanden a\· 
kommitten och om inte i stället det lagtekniskt riktiga iir att sådana an
visningar intas i författningstexten. Giita hol'rä11 har liknande synpunkter. 

Hovrätten framhåller att de föreslagna reglerna om dispens från bcgrLins
ningsreglerna inte innehåller andra begrLinsningar Lin att slirskilcla sbl skall 
föreligga men att det av motiven framgår att dispensmöjligheten Lir avsedd 

för vissa speciell<! situationer. När det lir fråga om avdrag från inkomst 
av rörelse. jordbruksfastighet eller tillfällig förviirvsverksamhet synes vara 
fråga om situationer av Ö\'ergångskaraktär. llovriitten anser att i sådana 
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fall bör undantag från huvudreglerna tas upp i övergångsbestämmelserna 
med niirmarc precisering av förutsiittningarna för avdrag. Såvitt giillcr avdrag 
från inkomst av tjänst anser hovriitten att det i lagstiftningen bör anges 
de förutsättningar som skall föreligga för att dispens från reglerna skall med
ges. 

Några rcmissinstanser framhåller att behov av dispensmöjligheter före
ligger iiven i andra fall än de kommitten angivit. Näri11gslil'e1s ska11edelegario11 

anför att det faktum att kommitten i sitt resonemang utgått från att fö
retagaren i första h;111d skall teckna lorsiikring och i andra hand konsolidera 
företaget visar biittre iin något annat vilka bristande insikter kommitten 

haft. Folksam. KF. KP. Sn·nska re1·isona111/i111de1, Sl'enska sparba11ks/iire11i11g

<'ll och Sveriges adl'okarsa111/i111d framhåller också i huvudsak att iigare av 
nystartade företag i första hand måste tänka på företagets konsolidering 
och att dispensmöjlighet därför bör föreligga iiven vid avyttring av rörelse 
som påbörjats efter den I januari 1974. folksam. KF och f..P anser vidare 
att dispensmöjlighet bör föreligga niir en foretagare på grund av ålder. hiil

sotillstånd m. m. inte kan nå upp till en med hiinsyn till inkomsten rimlig 
pensionsnivå. LRF. som konstaterar att för inkomst av jordbruksfastighct 
föreslås dispens endast för inkomst som grundar riitt till Slirskild skattc
beriikning för ackumulerad inkomst. stiiller som ett minimikrav att lant
brukare skall likställas med övriga företagare och kunna medges avdrag 
!Or realisationsvinst. LRF framhåller vidare att om föreslagna inskriinkningar 

betriiffande kvalitativa rekvisit genomförs. medför det att praktiskt taget 
alla utländska försäkringar blir diskvalificerade. Förbundet påpekar att detta 
bl. a. skulle gälla officiella utländska försäkringar vilket vore obilligt. Fl'G 

anför att generell dispens bör ges för premie för P-försäkring for att trygga 
äldre pensionsutfastelser till beroende arbetstagare. FPG framhåller vidare 
att klara regler erfordras i ikrafttddandclagen om att inkiip av P-frirsiikring 
kan ske enligt tidigare giillande hcstiimmelser för att trygga pensionsut
fastelser som avser oberoende arbetstagare och som arbetsgivare liimnat 
före den I januari 1976. Fiintikri11g.1i11.1pl'ktio11e11 framhåller att behov av dis
pensmöjligheter föreligger i ytterligare två situationer diir den skattskyldige 
visar att han utnyttjat den nya lagstiftningens anlragsmöjligheter. men ändå 
inte kan uppnå en pension på planpensions- eller motsvarande nivä. 
Lii11ss~rr('lse11 i Jlalmiil111s lä11 framhåller att det inte iir uteslutet att ytterliga
re dispenser kan behövas. Sl'cnska tt'irsiikri11gsholag1 riks/iirh11llll anser före

slagna dispensmöjligheter vara sä sniiva att de inte tillniirmelsevis ger den 
komplettering som kriivs 0111 beloppsmiissiga b..:griinsningar i avdragsriittcn 
införs. Ett dispensförfarande bör inrikta.~ på att den skattskyldige skall få möj

lighet all bygga upp en med hiinsyn till sina förhållanden rimlig pensionsnivå. 
Förbundet rramhållcr också att man förutsiitter att vinst pli fastighetsförsiilj

ning vid avveckling av rörelse och jordbruksfostighet skall bli föremål får dis

pens. Sl'cr~~cs adrnkasam/i111d framhåller att dispensmyndigheten bör ha 
möjlighet att pröva dispensfrågan utan att vara bunden av andra normer iin 

den principiella grundförutsiittningen att pensiunssyftct skall vara frir han-
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den. 1-1!/ksam. KF och l\P framh<'iller att det l<ir flera av dispensfallen mås:e 
vara möjligt att utförda generella föreskrifter som onödiggör behandling från 
ärende t i 11 ärende. 

S\'cnska!iirsäkri11gsb11lags rik.1/iirb11ncl framhåller beträffande frågan om dis

pensmyndighet att det mest tillfredssfallande synes vara att vägen med 
förhandsbesked utnyttjas och att möjlighet till överklagande bör finna:>. 

S\'e11ska/(irsäkri11gsbolags rikstörbuncl anför också att administrativt är dis

pensförfarandet förenat med avsevlirda komplikationer. Förbundet fram
håller att en anhopning av dispensärenden kommer att ske i slutet av be
skattningsåret då de skattskyldiga kan överblicka sin situation. Samtidigt 
måste den skattskyldige erlligga premie senast den 15 januari året efter be
skattningsåret då iiven förslikring skall vara beviljad. Förbundet framhåller 
att man med dessa påpekanden vill understryka att ett dispensinstitut varken 
i formellt eller i materiellt hiinseende lir en tilltalande lösning. Påpekanden 
om att dispensreglerna kommer att medföra komplikationer av olika sle1g 
framförs även av läns.1·1rrd1·c11 i Kris1ia11.1·1culs län, Sl'<'riges adrnkatsam/i111d. 

S.4 COI SR. Sil fO och S1·c·riges kiipman1w/iirb11nd. 

4.6 lkraftträdandebestämmelser 

De av kommitten föreslagna ikrafttrlidandebestlimmclserna berörs ej av 
ka111111arrä11e11 i Gö1cbo1:f!.. rik~f(irsäkri11gsrerkc1. RS V, lä11.1s(1"J"e/.~e11 i Jönköpings 

län. Jiirsiikri11gsrä11sko111111it1c;11. 19 72 drs ska11c11//'C'c/11ing, 1968 års kapital111ar~

naclst11rccl11i11g. H andclstlo11a11s pc11sioma11s1al1, Sve'nska kom11111nalarbc1are

/t'irh1111de1. Siöbe!"iile1s rwnsionskassa. s1a1cm personalpensionsrcrk, Srens1w 
kom1111111/iirb11ncle1 och S1·eriges rikshank. Bestl-immelserna tillstyrks av 
lämstyrclsc11 i Väs1ernorrla11cls /ii11 och La11ds1i11gs/iirb1111de1. 

Några remissinstanser förordar att vissa delar av förslaget skall trlida ikrnft 
tidigare än kommitten föreslagit. Lä11ss1yrel.1·l!ma i Stockholms och Väs1er

norr/a11d> län samt företagsskr111cbcrcd11i11gc11 framhåller att de nya bestäm
melserna om avsättning till stiftelse resp. konto för beroende arbetstagare 
bör tillämpas redan vid 1976 års taxering. 

Av övriga remissinstanser iir Oertalet starkt kritiska mot utformningen 

av ikraf'ttriidandebestiimmelserna för frivilliga P-försiikringar tecknade 
efter den 20 januari 1975 och för tjiinstepensionsförsäkring tecknad efter 

den 24 april 1975 diirför att de innebiir att de föreslagna reglerna skall 
tillämpas retroaktivt. Knt1K av detta slag framförs av Giita hol'rä11, lä11ss1yrel

scma i l\ristianstads och Giitcbon!.s och Bulws län. Folk.sam. l\F, l\P, FAR. 

Fiirsäkri11gsa11stäffdas.fi.irbumf. Fiirsäkri11gs1iä11ste111a1111c1fiirhu11de1. KPA, LR F. 
Srl'llsk i11cl11s1ri/iirc11i11g, .Viiringslil'ets ska11cde/cga1io11. Srcnska /iirsäkri11gsbo

lags riks!iirb1111cl. SPP. Srcmka rcl'is11rsam/i111clct. Sl'C'11ska sparha11ksfiire11i11gc11. 
Srcrigcs ac/\'()karsa111/i111d. S.4COlSR. TOR. TCO och 5)kdnes lw11dclska1•1-

111arc. Kritikerna framhåller i huvudsak följande. Sådana trängande behov 
som motiverar retroaktiv lagstiftning har inte visats föreligga. Det är särskilt 
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stötande all retroaktiviteten knyts till tidpunkten får en presskommunike, 
som utfärdats innan betänkandet avlämnats. Det strider mot rättssäkerheten 
att en kommitte skall kunna införa bestämmelser som föregriper en eventuellt 
kommande lagstiftning. Retroaktiviteten medverkar till att rubba trovär
digheten till försäkringsbolagen och statsmakterna. Sve11skajörsäkri11gsbolags 

rik.~/örbu11d hänvisar i sin kritik till uttalanden i förarbeten till äldre lag
stiftning rörande försäkringar där det framhållits att rätt föreligger att i av
dragshänseende få en försäkring behandlad enligt den lag som giilldc vid 

försäkringens tecknande. Riksförbundet framhåller vidare att ett brott mot 
grundsatse9, att för tecknade försäkringar inte skall skärpas genom ny lag
stiftning, skulle vara ägnat att minska allmänhetens tilltro till statsmakternas 
respekt för ingångna avtal. Redan den omständigheten att förslag framlagts 

om retroaktiv lagstiftning har enligt riksförbundet skapat oro. 
Många remissinstanser är också kritiska mot föreslagna ikraftträdancle

bestämrnelser beträffande frivilliga P-försäkringar tecknade före den 21 ja
nuari 1975 och tjänstepensionsförs~ikringar tecknade före den 25 april 1975. 
Sådan kritik framför länsstyrelsen i Kristianstads lä11. Folksam. KF. KP, Fiir

säkringsanstiilldas ./örh1111d. Försäkringsthinstema1111a/iirb1111det. LO. l.RF. 
Svensk ind11strif<ire11i11g. Närings/irets skauedclegation. Sl'<'nska forsiikringsbo

lags riks/orbrmd. SPP. Srenska rel'isorsam/i111cler. Sveriges adrnkatsa111ti111d och 
S.4CO!SR. I de kritiska yttrandena framhålls i huvudsak att iilclre försäk
ringsavtal bör behandlas efter de regler som giillde når försäkringen tecknades 
och att ett rimligt krav är att redan tecknade försäkringar får iindras i an
slutning till den lagstiftning de tillkommit under. LO anför att förslaget 
berör avtal som slutits helt i lagens anda och att retroaktiviteten bör begränsas 
till avtal ingångna efter den I januari 1975. Sl'erfl.{es advoka1san1ti111cl fram
håller att elen föreslagna retroaktiva lagstiftningen framstår som siirskilt in
gripande mot bakgrund av att iildre försiikringsavtal tillkommit i överens
stämmelse med noggrant utformade regler och under föreskriven myndig
hetskontroll. Svenska försiikri11gsho/ags riks/iirh1111d anför att försämring av 
de legal<t förutsiittningarna för redan tecknade försiikringar inte hör kunna 
ske utan mycket starka skäl. Riksförbundet påpekar att kommitten, till stöd 
för sitt förslag, endast åberopat kontrollsvårigheter. I anslutning därtill fram
håller riksförbundet att livförsäkringsbolagen genom intyg eller på annat 
sätt kan medverka till att unclerliitta kontrollen av huruvida yrkat avdrag 
avser äldre försäkring. Näringslivets skarrede/cgario11 framhåller all då äldre 
P-försiikringar urholkats av inflation och höjda skatter finns behov av att 

göra tilliiggsförsäkringar. Delegationen finner det svårförståeligt att kom
mitten velat bromsa .denna möjlighet. 

FPG framhåller att det är rimligt att alla utfästelser som liimnats senast 

den 31 december 1975, iiven till beroende arbetstagare undantas från till
lämpning av de nya reglerna om avsättning till konto och stiftelse. 



Prop. 1975/76:31 112 

5 Föredraganden 

5.1 Inledning 

Inkomstbeskattning av livförsäkring sker efter endera av två principer. 

Enligt den ena medges int.:! avdrag för premien. I så fall beskattas inte 

utfallande belopp. Denna metod gliller för kapitalförsäkring (K-IOrsäkring). 

Enligt den andra principen har den skattskyldige rlitt till avdrag för för-. 

säkringspremie. Mot detta svarar skatteplikt för den ersättning som utfaller 

på grund av försäkringen. Detta gliller i fråga om pensionsförsäkring (f'

försäk ring). 

I skilda sammanhang har uppmärksammats att P-försäkringsformen -

vid sidan av dess egentliga syfte. nämligen att underlätta uppbyggnaden 

av ett tillfredsställande pensionsskydd - har kommit att utnyttjas som ett 

skatteflyktsinstrument. P-försäkringen innebär ett uppskov med beskatt

ningen av viss del av inkomsten - nlimligen premien - och förslikri ngsforrnen 

kan således användas för att omfördela beskattningen mellan skilda in

komstår. Olika åtgärder har redan vidtagits för att råda bot mot de rneH 

uppenbara missbruken. Jag kan erinra om 1959. 1964 och 1973 års lagänd

ringar. Den sistniimnda innebar bl. a. att avdraget för premie för makes 
P-försiikring slopades och att lorsiikringstagaren skall vara skattskyldig ter 
utfallande belopp liven efter överlåtelse av P-försiikring. Denna lagstiftning 
byggde på ett förslag av livförsiikringsskattekornrnittcn (1971:07) i prome

morian (Os Fi 1972: 1 OJ Vissa beskattningsfrågor angående frivillig P-föi

säkring. Kommitten har i sitt fortsatta arbete ytterligare överviigt frågan 
om den skattemiissiga behandlingen av P-försiikringar o~h i samband diirmcd 

även frågan om avclragsriitt for avsiittning för tryggande av pension. Kom
mitten redovisar sina ståndpunkter i betänkandet (SOL/ 1975:21 l Pensiom
försäkring-avdragsrLitt vid inkomstbeskattningen för försäkringspremie och 
kontoavsättning m. m. 

Inom kornmitten har inte uppnåtts enighet om förslagen. Även remiss
utfallet visar att åtskilliga frågor på detta område är kontroversiella. Innan 
jag tar upp kommittens olika förslag till diskussion vill jag emellertid beröra 

en principiell fråga. som har betydelse för hur man i fortsiittningen skall 

lösa problemet med P-försäkringar i skattehänseende. Frågan gäller om vi 

i fortsättningen bör ha kvar P-försäkringsreglcrna över huvud taget. Kom

mitten har berört spörsmålet och kommit fram till den ståndpunkten a~t 

elen individuella P-försäkringen bör vara kvar. låt rnra med viktiga be

gränsningar. A ven remissinstanserna ~ir genomgående for att nuvarande b(:

skattningsordning för P-försiikringsformen i princip behälls. De skiil som 

har anförts - bl. a. att det skydd som f. n. kan liimnas via elen allmänna 
folkpensionen (AFPl och elen allmänna tilläggspensionen (ATP) samt ar

betsmarknadens kollektiva pensionssystem inte är fullt utbyggt - är helt 

tillräckliga för att motivera att man i princip har kvar riitt till avdrag för 
premier för individuell P-försäkring. Det iir visserligen sant att P-försiik-
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ringen kan användas även för andra ändamål än för att åstadkomma pen· 
sionsskydd. Kommitten har sökt påvisa att så har skett, och bl. a. i den 

tablå som återfinns i bil. l till protokollet i detta ärende redovisat frekvensen 
av mycket stora pensionsförsäkringsavdrag vid 1973 års taxering. De åtgärder 
som jag kommer att föreslå i det följande är emellertid ägnade att i allt 
väsentligt undanröja möjligheten att obehörigt använda den skattemiissiga 

förmån som ligger i att premierna för P-försäkringen är avdragsgilla. 

Kommittens förslag innehåller två huvudkomponenter. Den ena om fot tar 

"kvalitativa" regler, dvs. villkoren för att en pensionsförsiikring skattcmiis

sigt skall få behandlas som P-försäkring, den andra ''kvantitativa" regler, 

dvs. direkta bcloppsmässiga begränsningar i avdragsrätten. Vidare innchclller 

förslaget bcstUmmelser som berör tjänstepensionsförsiikringarna samt riitten 

till avdrag för avsättning till pensionsstiftelsc och konto Avsatt till pen

sioner. Dessa regler syftar till att ge skattemässiga förmåner i form av avdrag 

för kostnader för pensionering intill en viss godtagen högsta standard. Ett 

riktmärke vid bestiimmandet av denna standnrd utgör de statliga pensions

bestämmelserna och pensionsfönnånerna enligt planen för industrins och 

handelns tilläggspension (ITP-planen). Målet för kommittens arbete har hiir
jämtc varit att åstadkomma likformighet vid den skattemässiga behand

lingen av tryggade pensionsförmåner. vare sig detta sker i form av försäkring 

eller genom arbetsgivarens avsiittning till pcnsionsstiftelse eller till konto 

Avsatt till pensioner. Samordningen mellan egna pensionsarrangemang [i 

ena sidan och tjänstepensionsarrangemang å andra sidan utgör ett viktigt 

inslag i förslaget. Denna samordning tänks skola ske på det sättet att för

månen av tjänstepension skall minska rätten till avdrag föregen P-försäkring. 
Hiir har kommitttn anvisat i princip tre olika metoder. Den första metoden 

- huvudregeln - innebär att den förmån som består i att arbetsgivaren svarar 
för pensionen räknas ut för varje anställd och läggs till hans lön som skat
tepliktig intiikt. Å andra sidan får den anställde utnyttja sin rätt till avdrag 
för P-försäkring - det totala avdragsutrymmet - för denna förmån. Finns. 
utrymme kan förmånen s. a. s. kvittas, men kvittningen sker öppet. genom 

redovisning på deklarationsblanketten. Den andra metoden. som avses skola 
omfatta flertalet anställda med tj~instepension. innehiir att tjänstepensions
förmånen inte räknas ut för varje anställd. I stället sker som f. n. s. k. tyst 

kvittning mellan förmån och avdragsriitt. Emellertid skall den anställde 

i detta fall minska sitt underlag för beräkning av totalt avdragsutrymme 

med den lön som grundar rätt till tjiinstepension. Den tredje metoden, som 

egentligen inte har direkt samordnande verkan men avses skola få likartad 

effekt, är att arbetsgivaren förlorar rätt till avdrag avseende kostnader för 

tryggandc av s[tdana pensionsförmåncr som ligger utanför den av kommitten 

föreslagna högsta standarden för tjänstepensionsförmåner. 

Ambitionen att med hj~ilp av avdragsreglerna vid beskattningen åstad

komma likformighet i den pensionering som ligger utanför AFP och ATP 

8 Riksdagen 1975176. I samt. Nr 31 
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1ir i och för sig lovvärd men synes leda till avseviirda problem. Den ny:>s 
beskrivna huvudregeln kan inte - och bör sannolikt inte heller, på grund 
av den ökade administrativa belastningen - tillämpas för ett stort antal 
av de skattskyldiga. Metoden med tyst kvittning kan leda till problem oc:h 
or~ittvisa i de fall där arbetsgivarens pensionsåtaganden inte alls når upp 
till eller på annat sätt vlisentligt avviker från de allmänna pensionsplanerna. 
Kommitten har insell att tilliimpningsproblem kan uppkomma men har 

försökt att avhjälpa detta genom olika slag av dispenser och anvisningar 

från riksskatteverket (RSY). Av remissyttrandena framgår att både dispe1-
serna och anvisningarna skulle bli omfattande. Jag har kommit fram till 
den uppfattningen all avdragssystemet inte bör fylla funktionen att åstad
komma likformighet i avdragsrätten för pensionsförmåner med utgång>
punkt i en antagen likformig standard i pensionsförmåner av olika slag, 
såsom egen P-försäkring och tjänstepension. Denna min uppfattning stlirks 
också av det förhållandet all de här aktuella reglerna inte kan till~impas 

i fråga om redan ingångna pensionsåtaganden, och att det således komm1~r 

att dröja avsevärd tid innan den av kommitten eftersträvade likformigheten 
kan slå igenom fullt ut. 

Däremot anser jag i likhet med kommitten nödvändigt att man nu beslutar 
regler, som kan användas för att motverka ett obehörigt utnyttjande nv 
P-förslikringar utöver syftet att iistadkomma en godtagbar pension. Des:;a 
regler bör ta sikte på såviil utformningen av P-förslikringsvillkoren. dvs. 
i överensstämmelse med kommillcns terminologi. s. k. kvalitativa villkc·r. 
som kvantitativa begränsningar i själva avdragsrätten. Vidare bör P-för
säkringen utformas sä all den inte kan användas för skatteOykt genom 
överlåtelse, pantsättning e. d. eller på grund av utflyttning ur landet. 

Min principiella ståndpunkt beträffande skattereglerna för P-försäkringar 
och därtill hörande frågor leder till att jag kommer att föreslå betydande 
förenklingar i administrationen i förhållande till kommittcförslaget. Trots 
den lindrade inriktningen i syfte som jag hlir förordar utgör kommittCfcr
slaget emellertid alltjiimt i många avseenden en god grundval för skatte
reglernas utformning. Jag avser i det följande att nlirmare behandla förslaget 
i dess olika detaljer med utgångspunkt i elen principiella syn som jag här 
har redovisat. 

5.2 K rnlitativa regler. Villkoren för P-försäkring 

De statliga pensionsbestämmelserna och pensionering enligt s. k. allmän 
pensionsplan. särskilt den s. k. ITP-planen. har enligt vad jag antytt i IO
rcgående avsnitt varit vligleclande för kommittens förslag i fråga c·m 

villkoren för P-försäkring. Åtskilliga remissinstanser har funnit detta vara 
en naturlig utgångspunkt för övervägandena. Några rcmissinstanscr önskar 

dock modifieringar i kommitteförslaget. Andra remissinstanscr påpekar .Ht 

de villkor för P-försäkring som kommitten har forcslagit inte tar hänsyn 
till väsentliga konsumentbehov. 
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Som jag har framhållit i det föregående avsnittet bör syftet med skatteregler 
för P-försäkring inriktas på att motverka ett obehörigt utnyttjande av denna 
försäkringsfon:n. Det är då naturligt att som P-försäkring i skattehiinseende 
inte godta andra försäkringsformer än sådana som syftar till och iir ;ignade 
för pensionering. De statliga pensionsbestämmelscrna och villkoren i de 
allmänna pensionsplanerna bör kunna tas som mönster. 

5.2.J Kretsen av .törsiikrade 

Kommitten hävdar att pension skall ses som en form av uppskjuten lön 
eller annan arbetsinkomst från aktiv verksamhetstid. Den som tecknar en 
frivillig P-försäkring, försäkringstagaren, skall i prirn:ip således också vara 
den som pensioneras, dvs. den som uppbär utfallande belopp. 

Efter förebild av den statliga pensioneringen m. m. föreslås dock riitt att 
medförsäkra annan än försäkringstagaren. Kommitten syftar hiirvid främst 
på försäkringstagarens make och barn. Emellertid anser kommitten att hän
syn bör tas även till det fallet att försäkringstagaren har minderårigt 

barn och att barnet sköts av hemmavarande make. Försiikring bör då kunna 
tecknas på makes liv, om hemmavarande barn fi_nns och detta eller dessa 
sätts in som förmånstagare. Vidare föreslår kommitten att arbetsgivare skall 
kunna teckna P-försäkring på anställds liv och även iiga försäkringen. 

I allmänhet har remissinstanserna godtagit kommitteförslaget i denna del. 
Några remissinstanser uttalar sig dock för en vidare krets av försiikrade. 
Bl. a. uttalar man sig för ökad möjlighet att teckna P-fOrsäkring på makes 
liv. I några yttranden motsätter man sig att som villkor för P-försiikring 

bestämmelser införs avseende kretsen av försiikrade. Det pekas härvid på 
att försäkringstagare bör kunna teckna P-försUkring på fader eller moder, 
annan anhörig eller den mot vilken försiikringstagaren i övrigt kiinner sig 
ha försörjningsplikl. 

För egen del vill jag anföra följande. Ett fullföljande av tanken att P
försäkring endast skall kunna användas för pensioneringslindamål leder en
ligt min mening till att kretsen av försäkrade bör begränsas till i huvudsak 
försäkringstagaren. Det bör således inte stå öppet att genom P-försäkring 
sörja for annan än den försäkrades eller honom närståendes framtida för
sörjning. Visserligen har försäkringsanstalterna redan i dag i viss utsträckning 
bidragit till att motverka att P-försäkringar utnyttjas i uppenbara skatte

flyktssyften. Sålunda torde inte möjlighet finnas att teckna försäkring på 
äldre persons liv och låta rätten till försäkringen tillkomma exempelvis hem
mavarande barn. Vidare har anstalterna. förklarat sig beredda att medverka 

till att ytterligare motverka ett obehörigt utnyttjande av P-försiikring. Även 
om anstalterna avstår från att meddela P-törsäkring av här avsett slag, skulle 
emellertid utan särskilda villkorsbestämmelser kvarstå ett tryck från all
mänheten. Det kan således inte anses uteslutet att sådana försäkringar kan 
komma all meddelas. 
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Jag vill i sammanhanget erinra om den möjlighet som f. n. finns att 
lämna periodiskt understöd till annans försörjning. Under remissbehand
lingen har man bl. a. uttalat sig för att som förslikrad godta den till vilken 
periodiskt understöd kan lämnas med avdragsrätt för givaren. Den försli:<
rade skulle därvid kunna insättas som förmånstagare till utfallande belopp. 

Rlitten till avdrag för periodiskt understöd är emellertid beloppsmiissigt b•> 
gränsad. Godtar man ett system där i kretsen av försäkrade skulle ingå 
personer till vilka kan lämnas periodiska understöd. innebär detta i princip 
att större avdrag för kostnader för mottagarens försörjning kan medges än 

som godtas inom ramen för de periodiska understöden. Visserligen innebär 
nu gällande regler att belopp, som utgår till förmånstagare. minskar möj
ligheten att med skattemässiga verkningar liimna periodiskt understöd under 
samma år. Detta förhållande utgör dock inget skäl för att medge att skalt
skyldig samma år med avdragsrätt skall kunna lämna periodiskt understöd 
samt erlägga försäkringspremie till förmån för mottagaren av understödet. 
Jag vill således inte föreslå att försiikringstagare genom P-försäkringar skall 
kunna sörja för annans framtida försörjning i vidare mån lin vad som följder 
av kommittens förslag. 

Det här anförda innebiir att försäkringstaga~en skall vara den försäkrade 
vid frivillig P-försäkring. Försäkringen skall vidare få innefatta även viss 
efterlevandepension. I följande avsnitt kommer jag niirmare att behanda 
utformningen av ålderspension och efterlevandepension. Som kommitli~n 
har föreslagit bör vidare möjlighet föreligga att teckna P-försäkring på makes 
liv till förmån för hemmavarande barn för att kompensera kostnadsökningcn 
för barnets skötsel om maken avlider. lfärutöver bör arbetsgivare kun 1a 

teckna P-försäkring på sina arbetstagare. 

5.J.J Försiikri11gs/i1rmer som ka11 hä11/iiras ri// P~!iirsiikri11g 

Gemensamma regler för P-försäkring 

Kommitten föreslår att P-försäkring inte bör ta utgå i andra former än 

ålderspension, invalidpension och efterlevandepension. Möjligheten att teck
na livförsiikring som innehåller utfästelser av både P-försäkrings- och K

forsäkringsnatur bör vidare slopas. För att försäkring skall godtas som P
forsäkring skall den således i sin helhet uppfylla villkoren för P-försiikring. 
RSV bör emellertid kunna meddela dispens från detta krav, om särskilda 
skäl föreligger och om de villkor som i övrigt skall gälla för P-försäkring 
är uppfyllda. Dispensmöjligheten lir avsedd att omfatta vissa försLikringar. 
som har tecknats i utlandet. Hiirutöver föreslås att försäkring som har te(k
nats som P-försäkring inte till någon del bör fä Undras .till K-försLikring. 

Kommittens förslag i denna del har godtagits eller Wmnats utan erinringar 

av det övervägande antalet remissinstanser. I några yttranden påpekas att 
kombinerade P- och K-försäkringar meddelas av några anstalter. Inom den 
statliga frivilliga P-försiikringen, sägs det vidare, utgör en sådan kombination 
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ett väsentligt inslag. Mer än hiilften av de avgilier som betalas in till den 
statliga frivilliga P-försäkringen kan hänföras till försäkringsform av såvlil 
P-försäkrings- som K-försäkringsnatur. K-delen utgörs härvid av en mot
försäkring som innebär att erlagda premier återbetalas till den försiikrades 
dödsbo. om dödsfall inträffar innan pension har börjat utgå. På samma 
sätt återbetalas del av premiebeloppet, om pension har utgått i mindre än 
fem år. Motförsäkring linns vidare, om än i liten utsträckning. i försäkringar 
som har meddelats av försäkringsanstalterna. Riksförsäkringsverket har där

emot inte haft något att erinra mot kommittens förslag om förbud mot 
kombinerade P- och K-försäkringar samt förklarat sig införstått med kravet 
på att avskaffa denna kombinationsform. 

För egen del anser jag följande. Rätten till avdrag för P-försäkring bör 
av principiella skiil begränsas till sådana försäkringsformer som är avsedda 

enbart för pensioneringsändamål. Detta innebär att utfästelsen inte bör få 
innehålla rätt till utbetalning av kapitalbelopp eller andra motprestationer 
som redan f. n. hänförs till K-försäkringstyper. Vidare bör endast ålders
pension, efterlcvandepension och invalidpension få komma i fråga som P

försäkri ngsformer. 
Kommitten föreslår vidare att den nuvarande möjligheten att få en ut

omlands tecknad försäkring godtagen som P-försäkring bör finnas kvar. 
Enligt kommittens mening bör dock dispens inte kunna medges från vill

korskraven i vidare mån än att försäkringen tecknats utomlands. Detta in
neblir följaktligen att villkoren i övrigt för P-försäkring måste vara uppfyllda. 
Jag delar uppfattningen att man inte bör kunna medge avsteg från dessa 
övriga villkor. I det följande kommer jag att föreslå relativt detaljerade villkor 
för att försäkring skall godtas som P-försäkring. Det torde vara praktiskt 
taget uteslutet att någon utländsk försäkring kommer att uppfylla dessa 
krav. Med anledning härav anser jag anledning inte finnas att bibehålla 
dispensregler för utländska försäkringar. I fråga om redan meddelade dis
penser för utliindska försiikrin~ar hänvisar jag till vad som kommer att 
anföras i avsnittet 5.6.1 i samband med ikraftträdandet. 

Enligt min mening bör möjlighet föreligga att teckna en livförsäkring 
med villkor, som överensstHmmer med dem som hiir föreslås får P-för
slikring, men i samband med avtalet få försäkringen klassificerad som K
förslikring. Däremot bör en P-försäkring sedan försäkringsavtalet har triitfats 
inte till någon del få ändras till K-försiikring. 

5. :! . 3 A ldcrspc11sio11 

Kommitten föreslår 60 år som liigsta pensionsålcler för ålderspension. RSV 
föreslås dock dispensvägen få medge lägre pensionålder, hade generellt för 

kategori och i individuella fall. Ålderspension skall i princip vara livsvarig 
men tcmporiir P-fårsiikring skall få förekomma under förutsättning att den 
utgår under minst fem år. Ålderspension föreslås vidare skola utgå med 
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samma belopp vid va1je utbetalningstillfålle. Ålderspension enligt allmän 
pensionsplan skall emellertid få nedsättas. S. k. tjänstepensionsförsäkring 
skall enligt kommittens förslag alltid vara livsvarig. - En livsvarig ålder:;
pcnsion skall inte få omvandlas till temporär pension. - I fråga om ål

dcrspension skall förmånstagare få insättas endast vid tjänstepensionsför
säkring. Diirvid skall de anställda kunna insättas som förmånstagare. 

Det övervägande antalet remissinstanser godtar kommittens förslag be
träffande ålderspension eller Himnar det utan erinringar. Några uttalar sig 
dock för bibehållande av nuvarande pensionsålder 55 år och vidare för vissa 
iindringar i fråga om dispensordningen. Dessutom för man fram önskem11 

om en kortare utbetalningstid än fem år vid temporär ålderspension. Flera 
remissinstanser vill dessutom att ålderspensioncn vid tjiinstepensionsför
säkring skall få vara temporär. 

För egen del vill jag anföra följande. Den av kommitten föreslagna lägsta 
pensionsåldern 60 årför.ålderspensionen är i och för sig väl motiverad.Man hn 

erinra om au förtidspension före 60 års ålder inom den allmänna för
säkringen kan komma i fråga endast vid nedsatt arbetsförmåga. Kommit
teförslaget stämmer således väl överens med det principiella synsättet inom 
den allmänna försiikringen. Vidare bör man beakta kommittens synpunkt 
all det övervägande antalet yrkesverksamma inte vill gå i pension redan 
vid 55 år. Å andra sidan är arbetstakten och kraven på effektivitet numera 
högt uppdrivna. Ett viixande antal yrkesverksamma har svårigheter att fort
sätta arbeta till 60 år. De som vill trappa ner eller upphöra med sina ar

betsinsatser före 60 års ålder bör ha möjlighet att fylla ut inkomstbortfalkt 
med pension genom frivillig !'-försäkring. Genom att bibehålla nuvarande 
pcnsionsålcler kan man dessutom minska behovet av dispenser. Mot bak
grunden av det anförda förordar jag att lägsta pensionsålclern alltjämt bör 
vara 55 år. 

Även om elen liigsta allmiinna pensionåldern sätts till 55 år bör det finnas 
möjlighet till Higre pcnsionsålder i vissa fall. Sådan möjlighet föreligger i 
d<1g, och kommitten anser all denna möjlighet skall vara kvar. Jag delar 
denna uppfattning. DispensrU11en bör ligga hos regeringen. som dock bör 
kunna uppdra åt RSV att handliigga dispensärenden avseemle individuella 

fall. Dispens bör kunna meddelas såväl generellt för vissa klart definierbarn 
yrkesgrupper, inom vilka pensionsåldern regelmässigt är lägre än 55 år, som 
efter prövning i individuella fall. Prövning i individuella fall bör inte som 
nu kunna få ske redan vid försäkringens tecknande utan först sedan behov,~t 
av pensionsutbetalning har inträtt. Dispens i individuella fall bör ges endast 

då siirskilda omständigheter iir för handen. exempelvis om försämrade för
sörjningsmiijligheter föreligger p;\ grund av varaktig sjukdom eller nedsatt 
arbetsformäga. Så bör också vara fallet om någon upphör med sin yrkes
verksamhet och det kan fördntas att vederbörande inte kommer all ånyo 
börja yrkesverksamhet. Dispensbeslut som efter regeringens förordnande 

meddelats av RSV bör inte kunna överklagas. 
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Ålderspensioner bör i princip utgå under hela den pensionerades åter
stående livstid. Emellertid finns skäl all i vissa situationer tillåta även tem
porär ålderspension. 

Temporär ålderspension är i första hand avsedd som pensionsskydd i 
avvaktan på AFP och ATP. Vidare kan sådan pension få användning som 
pensionsförstärkning under de första åren efter pensioneringen. För att den 
temporära pensionen skall kunna användas som pensionsutfyllnad i tiden 
mellan den faktiska pensioneringen och pensionsåldern bör kortaste pen
sionsutbetalningstid kunna understiga den tid som kommitten har föreslagit, 
dvs. fem år. För ett sådant ställningstagande talar dessutom den sänkning 
av pensionåldern i allmän försäkring från 67 till 65 år som skall ske med 
verkan fr. o. m. den I juli 1976. Jag föreslår således att temporiir pension 
på grund av P-försäkring måste utgå under minst fem år men att en ut
betalningstid av minst tre år godtas, om pensionsutbetalningarna skall upp

höra när den pensionsberältigade fyller 65 år. 
Enligt kommilteförslaget skall livsvarig ålderspension inte få omvandlas 

till temporär ålderspension. Delta förslag bör ses mot bakgrunden av den 
beloppsmässiga begränsning i avdragsrälten för P-försäkring som kommitten 
har föreslagit och för vilken jag kommer att redogöra i det följande. Kom
mitten har befarat att en beloppsmässigt begränsad avdragsrätt skulle leda 
till att denna utnyttjades i för stor utstriickning för temporära försäkringar. 
För att motverka en sådan effekt har kommitten föreslagit en särskild be
loppsmässig begränsning för rätten att teckna temporär försäkring. Enligt 

min mening bör man emellertid inte begränsa möjligheterna att teckna tem
porär försäkring i vidare mån än vad jag nyss anfört. dvs. så att temporär 
försäkring måste utgå under minst fem år. eller minst tre år om pensions
utbetalningarna skall upphöra när den pensionsberättigade fyller 65 år. Med 
hänsyn härtill bör från skattem~issig synpunkt inte något hinder finnas mol 
att omvandla livsvarig ålderspension till temporär försäkring i enlighet 
med det nyss sagda. Vidare bör det givetvis vara möjligt att omvandla 
temporär ålderspension till livsvarig ålderspension. Ålderspension bör dock 
inte få utgå med sjunkande belopp under den första femårsperioden. Däremot 
finns inget som hindrar att beloppet får stiga efter hand. Man bör nämligen 
kunna skaffa ett försäkringsskydd som följer den allmänna standardutveck
lingen. 

Beträffande tjiinstepensionsförsäkringen innebär kommitteförslaget att ål
derspensionen bör vara livsvarig i de fall fråga inte är om planpension. 
Jag kommer i det följande att föreslå att avdrag för tjänstepensionsförsäkring 
skall medges endast då försäkringen tryggar åtagande enligt allmän pen
sionsplan eller motsvarande förmåner. Man bör således kunna godta ål
derspension vid tjänstepension enligt pensionsåtagandet utan hinder av vad 
jag här föreslagit i fråga om temporära pensioner vid egen P-försäkring. 
Jag vill i sammanhanget påpeka att den anställde skall vara förmånstagare 
till sådan ålderspension. 
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5. l. 4 ! 111·alidpc11sio11 

Enligt kommitten bör invalid pension få utgå högst så länge den försäkrade 
är arbetsoförmögen eller har nedsatt arbetsförmåga. Vidare bör pensionen 
utgå med lika belopp under hela utbetalningstiden. Som har framgått av 
det föregående hör den inte få förses med villkor som medför rätt till kr.

pitalbelopp vid sidan av pensionen och inte heller i övrigt få innehålla mo
ment av K-försiikring. 

Remissinstanserna har nästan genomgående tillstyrkt kommitteförslaget 
eller lämnat det utan erinran. En remissinstans påpekar emellertid att kravet 
på lika stora belopp under hela utbetalt1ingstiden gör det omöjligt att anpassa 
kompletteringsförsäkringarn~1 till de varierande förmåner som utgår från al:
män försäkring under sjukpenningtid och förtidspensionstid. Det finns des~;
utom förespråkare för en ut vidgning av kretsen av försäkrade. Föräldra 
bör föreslås få rätt till avdrag för omyndigt barns invalidpensionsförsäkring. 
Detta sägs böra giilla i varje fall så länge barn och ungdomar som invalidiserns 
riskerar att bli utan ATP. 

Jag delar kommittens uppfattning att invalidpension på grund av P-fö:
säkring skall kunna utgå högst så länge den försäkrade är arbetsoförmögen 
eller har nedsatt arbetsförmåga. Någon utvidgning av kretsen försiikrade 
utöver vad kommitten har föreslagit - dvs. försäkringtagaren eller, när fråga 
är om tjänstepcnsionsförslikring, den anställde - anser jag inte tillriickligt 
motiverad. För att inte hindra en anpassning av kompletteringsförsäkringar 
till de varierande förmåner som utgår från allmän försäkring bör man frångå 
kravet på att pensionen skall utgå med samma belopp vid varje utbetal
ningstillfälle. Periodicitet i utbetalningarna bör dock krävas. Pensionen bör 
därför få upphöra tidigast fem år efter det försäkringsavtalet har träffats. 
Villkor som medför rätt till kapitalbelopp vid sidan av pensionen skall inte 
få förekomma. 

5 .2 .5 E/icrlcvandepension och iil'riga .törmånsragartörordnanden 

Kommitten understryker. som tidgare har framhållits, att pension är a··:t 
anse som uppskjuten lön. Därför bör i princip inte någon annan iin för
säkringstagaren sjiilv få lyfta utfallande belopp. Visst undantag sägs dock 
böra medges för en krets av niirstående, nämligen efterlevande make och 

därmed jämställd sammanboende samt barn. Kommitten föreslår således 
att nuvarande generella riitt att genom förmånstagarförordnanden förfoga 
över utfallande belopp i betydande grad inskränks för P-försiikringen. Således 
skall förmånstagarförordnande kunna göras endast så att erterlevandepension 
skall tillfalla make och barn. Med makar jlims1iills personer. som utan att 
vara gifta lever tillsammans, om de tidigare varit förenade i äktenskap eller 
gemensamt har eller haft barn. Vidare jiimstiills med makar även personer 
som har sammanbott under iiktenskapsliknande förhållanden. Enligt kom
mitten bör dock i detta senare fall krävas ·att samlevnaden har bestått under 
minst tre år för att efterlevandepcnsion till förmån för samlevnadspartnern 
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skall få tecknas. Med barn avser kommitten förutom biologiskt barn även 
adoptivbarn. styvbarn och fosterbarn. Lfterlevandepension skall enligt kom
mitten utgå med samma belopp vid varje utbetalningstillfälle. Efterlevan-· 
depension till make skall vara livsvarig. Efterlevandepension till barn skall 
upphöra senast nlir barnet fyller 20 år. Har försäkring avseende efterlev
andepension till barn tecknats på förs~ikringstagarens makes liv. skall för
säkringen dock upphöra senast när barnet fyller 16 år. För handikappade 
barn föreslår kommitten dock att efterlevandepensionen får vara livsvarig. 
Kommitten föreslår slutligen alt förmånstagarkretsen skall namnges i för

säk ringsavtalet. 
Ett stort antal remissinstanser understryker vikten av att temporär efter

levandepension bör kunna tecknas för make och därmed jämställd person. 

Man pekar emellertid på svårigheterna att visa sammanlevnad under minst 

tre år. Några remissinstanser vill ta med samlevnadsfall utöver dem som 

kommitten har ansett böra beaktas. 1 flera yttranden framförs att efter
levandepension till barn bör få utgå längre tid än vad kommitten har fö

reslagit. Några föreslår 25 års ålder som högsta gräns. Vidare anser några 
remissinstanser att åldersgrlinsen för barnet bör vara densamma oavsett om 
försäkringen har tecknats på försäkringstagarens eller dennes makes liv. 
Ett stort antal remissinstanser vill som P-försäkringsform ha kvar den s. k. 
försörjningsriintan. dvs. försäkring med viss garanterad utbetalningstid. 
Dessutom påpekas från några håll att bestämmelser i skattelagstiftningen 
inte torde kunna inskränka rätten enligt lagen (1927:771 om försiikringsavtal 
(FAL) att oinskränkt insätta förmånstagare. 

För egen del får jag anföra följande. I det föregående har jag uttalat mig 
om kretsen av försäkrade vid P-försäkring liksom om rätten att göra för
månstagarförordnanden i P-försiikringssystemet. Jag har diirvid föreslagit 
en möjlighet till efterlevandcpcnsion för make och barn. Som make bör 
givetvis alltid få räknas den som i beskattningssammanhang behandlas som 
make. I fråga om andra samlevnadsfall finner jag i princip inga skiil att 
gå längre ;in vad kommitten har föreslagit. Kravet på tre ars sammanlevnad 
kan emellertid medfora onödiga svårigheter. Enligt min mening bör det 
riicka om personerna sammanbor under äktenskapsliknande förhållanden 
vid tidpunkten för försäkringens tecknande och då är mantalsskrivna på 
samma fastighet. Redan det förhållandet alt försäkringstagaren tecknar en 

försäkring med efterlevandeskydd i dessa fall får anses innebära att sam
levnaden inte iir av tillfällig natur. 

Efterlevandepension till make och därmed jämställd person skall enligt 
kommitteförslaget vara livsvarig. Till grund för detta ställningstagande har 

bl. a. legat ett önskemål om överensstämmelse med vad som tillämpas inom 
planpensioncringssystem o. d. Behov av temporiir efterlevandepension fö
rekommer emellertid i vissa !Hgen. Ett sådant skydd kan vara behövligt 

exempelvis under en anpassningsperiod eller i avvaktan på den efterlevandes 
egen pension enligt allmiin försiikring. Jag vill därför inte motsätta mig 
möjligheten alt teckna ett temporärt skydd för efterlevande. Enligt avtalet 
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får varken temporär eller livsvarig efterlevandepension utgå med sjunkande 
belopp under den första femårsperioden. Möjlighet bör dock finnas att låta 
pensionsbeloppen stiga efter hand. Motivet härför lir samma som vid ål
derspension. Den temporära försäkringen bör utgå under minst fem år. Man 
bör dock ha möjlighet att låta sådan pension upphöra när den efterlevande 
maken uppnår pensionsåldern i allmän försäkring. dvs. 65 år. 

Som barn räknar kommitten såväl biologiskt barn som adoptivbarn. styv·· 
barn och fosterbarn. Jag ansluter mig till denna bestämning. Har försiikringer, 
tecknats på försiikringstagarens liv, är utgående belopp avsett att anviinda~; 
för barnets uppehälle och fostran. Enligt kommittens förslag skall efter·· 
levandepension i detta fall kunna utgå högst till dess barnet fyller 20 år. 
Jag vill i sammanhanget erinra om att åldersgränsen för barnpension inom 
ITP-systeme.t nyligen satts ned till 20 år. Vidare får efterlevande barn till 
statsanstiillcl pension endast till 19 år. För barnpension frän folkpensioner
ingen gäller gränsen 18 år och från tilliiggspensioneringen griinsen 19 år. 
Kommittfförslaget får anses dl avviigt. Enligt 7 kap. I ~ föräldrabalken 
upphör visserligen föräldrarnas underhållsskyldighet för kostnader för barm 
uppehälle och utbildning inte förrän barnet har fåll elen utbildning som 
med hänsyn till föriildrarnas villkor och barnets anlag kan anses tillbörlig. 
Delta kan innebära skyldighet för föräldrar att bidra till utbildning äver. 
vid ålder över 20 år. Delta förhållande bör dock inte grunda rätt att genon~ 
P-försäkring sörja för barns uppeh~ille i nu avsedda fall. Jag f'öreslår således 
all efterlevandepension till barn i det fall försäkringen har tecknats på för·· 
säkringstagarens liv skall upphöra senast då barnet fyller 20 år. Jag biträder 
dock kommittens förslag alt pensionen bör få vara livsvarig, om barnet 

lir handikappat. 
Belopp som utgår på grund av försäkring som har tecknats på försiik·· 

ringstagarens makes liv är avsett att tiicka de ökade kostnader. som kan 
uppkomma om maken avlider. t. ex. för passning och skötsel av barnet. 
Med make bör kunnajiimstiillas sådan sammanboende som tidigare nämnts. 
Vidare bör försiikring som hiir avses fil tiicka kostnader Uven för makes 
eller sammanboendes barn. Med hiinsyn till iindamålet är det naturligt al\ 

pensionen inte får utgå liingre än till dess barnet fyller 16 år. 
Pensionering genom P-försiikring bör som jag tidigare har nämnt få an

vändas utc·slucande för att siikerstiilla försäkringstagarens och hans familj.•; 
framtida försörjning. Försörjningsränta kan utgå under visst antal år efter 
den försäkrades död men oberoende av viss pensionstagares liv. Denna 
pensioneringsform har inte någon motsvarighet i planpensioneringen eller 
elen allmiinna pensioneringen och torde i regel inte friimst fylla ett pen
sioneringssyfte utan tjäna andra ändamål. Jag Ur därför inte beredd att till
styrka P-fiirsiikring i form av försörjningsr~inta ens till en begriinsad för
månstagarkrets. Behovet av efterlevandeskydd kan niimligen i allt viisenligl 
tillgodoses inom ramen för det framlagda förslaget med dess möjlighet all 
teckna såviil livsvarig som temporär efterlevandepension. 
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Vad i det föregående har anförts om riillen att insätta förmånstagare till 
P-försäkring innebär all försäkringen måste innehålla förbud mot att senare 
insiitta andra förmånstagare än som medges inom P-försiikringssystemet. 
Denna fräga innehåller civilrättsliga aspekter. och jag avser all behandla 
den niirmare i avsnitt 5.2. 7. 

5. :! . 6 Tiä11stcpcnsio11sfiirsäkri11g 

I det föregående har behandlats vissa speciella villkor beträffande för
månstagarförordnande vid tjänstepensionsförsäkring. Kommitten har emel
lertid i fråga om dessa försäkringar framfört ytterligare synpunkter. Enligt 
kommittens mening bör nämligen försäkringsgivaren vid tecknandet upp

lysas om att fråga är om tjänstepensionsförsäkring. Vidare bör premier för 
tjänstepensionsförsäkring i sin helhet erläggas av arbetsgivaren. 

Vid remissbehandlingen har man bl. a. framfört önskemål om ett bibe
hållande av nuvarande möjlighet att låta arbetsgivare och anställd svara 
för var sin del av premien för en tjänstepensionsförsiikring. 

För egen del får jag anföra följande. Det iir betydelsefullt att skillnad 
kan göras mella.n anstiilldas egen P-försiikring och försäkring som har teck
nats i samband med hans tjiinst. Som jag kommer att utveckla i det följande 
hör niimligen avdragsrätten för hans egen försiikring och för tjiinstepen
sioneringen ordnas efter olika system. Jag finner det diirför motiverat att 
försäkringsgivaren underriittas om försäkringens karaktär av tjänstepen
sionsförsiikring. Av samma skäl hör vidare endast arbetsgivaren ha åtagit 
sig att erliigga premie för tjiinstepensionsförsäkringen. 

Möjlighet hör föreligga för anstiilld att överlåta en P-försäkring till ar
betsgivaren. Så kan exempelvis ske i det fallet att en egenföretagare upphör 
med sin verksamhet och tar anstiillning. Jag kommer i det följande alt 
förorda att en sådan överlåtelse godtas. Sker sådan överlåtelse 
bör enligt min mening försäkringen diirvid få karaktär av tjiinstepensions
försäkring. Försäkringsgivaren bör diirför göras uppmiirksam härpå i sam
band med att han underrättas om överlåtelsen. Övergår äganderätt till inte 
slutbetald tjänstepensionsförsäkring till anställd i samband med att anställ
ningen upphör. bör hinder inte föreligga för den försäkrade att efter över
låtelsen fullfölja premiebetalningen inom ramen för tillåtna avdrag. För
siikringen skall då ef'ter överlåtelsen likstiillas med P-försiikring, som inte 
har tagits i samband med tjänst. Fullföljs däremot premiebetalningen av 

elen forsiikrades nya arbetsgivare skall försiikringen bibehålla sin karaktiir 
av tjiinstepensionsförsiikring. 

5.2.7 Överhirelscr 

Kommitten föreslår att P-försiikring skall få överlåtas endast vid anstiill

ningsförhållande och på grund av utmiitning. ackord eller konkurs liksom 
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på grund av bodelning i anledning av hemskillnad eller äktenskapsskillnad, 
om försäkringstagaren skulle ha varit berättigad till avdrag vid taxeringen 

för utbetalning till förvärvaren som för periodiskt understöd. Vidare skall 

P-försäkring få överlåtas efter dispens av RSV. Kommittens förslag innebär 

således att samma villkor skall giilla för möjlighet att överlåta P-försiikring 

som nu gäller i fråga om möjlighet att med verkan vid inkomsttaxeringen 
flytta över skattskyldigheten för P-forsiikring till ny ägare vid överlåtelse. 

Vid remissbehandlingen har i stort samma kritik riktats mot förslaget 

som mot kommittens försl<Jg beträffande begränsning av riitten att insätta 

förmånstagare. Det påpekas dock vidare att ett civilrättsligt överlåtelserdrbud 

skulle medföra ett nytt rättsläge i bl. a. familjerättsligt hänseende. Om P

försäkring inte får överlåtas, torde niimligen rätten till försäkringsformånerna 
inte ingå i den egendom vari finns giftoriitt. 

for egen del får jag anföra följande. P-försäkringsformen kan - till skillnad 

från K-försi-ikringen - inte jämföras med vanligt banksparande utan är enbart 

ett pensionsskydd för försäkringstagaren och hans familj. Visserligen finn:; 

hos försäkringsgivaren ett kapital bestående av främst ansamlade premier. 

Men detta är beräknat för att finansiera pensionsskyddet för försäkrings

tagarkollektivet. Den enskilde försiikringstagarens rätt till detta kapital är 

villkorat redan i dag och kommer att bli det ännu mer. om de regler jag 

har föreslagit i det föregi1ende godtas. Det kan f. ö. konstateras att .iu mindn: 

en pensionsförsiikring innehåller av garantimoment desto billigare hlir pen

sioneringsskyddet. Ett visst s. k. "tekniskt viirde" finns dock alltid i liv

försiikring. Detta tekniska värde är lågt i förhållande till det maximala skydd 
som teoretiskt kan komma i fritga men förhållandevis högt i de foll diir 
försäkringsförmånerna inte kommer att utgå alls. Med det sagda har jag 
velat åskådliggöra att P-försiikringen inte iir liimplig som ''handelsvara". 
När överlåtelse förekommer, torde skälet ofta vara möjligheter till skat

teliittnader. I undantagsfall kan orsaken vara likviditetssvårigheter. I dcss;1 
fall uppstår snarast frågan om möjlighet till återkiip hos forsiikringsgivaren. 
Jag föerkommer till denna fråga i det följande. H;ir vill jag sLiga att ja1~ 

delar kommittens mening att man bör begränsa möjligheterna till överlåteJs,~ 
av P-försiikring. 

Betriiffande kommittens förslag till hegriinsningar i överlåtelserätten vill 

jag framhålla att jag finner överviigande skäl tala för förslaget. Endast smärr;~ 

iindringar hör göras i det. Kommitten Cöreslår sålunda hl. a. att överlåtels~ 

skall få ske vid bodelning i anledning av äktenskapsskillnad. Ett villkor 

för överlåtelse skall dock härvid vara att försiikringstagaren skulle ha kunnat 
tillgodoföra sig avdrag för periodiskt understöd vid utbetalning till nye ägaren 

av belopp som svarar mot utfallande pension. för min del anser jag det 

inte Wmpligt med ett sådant villkor for riitten till överlåtelse. Diiremot bör 

föreskrivas att skattskyldigheten skall åvila försiikringstagaren oavsett över

lätelsen, sitvicla icke makarna lever åtskilda. Väljer man en sädan ordnin~ 

för beskattning av utfallande belopp bör enligt min mening överföelse genom 
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bodelning kunna godtas oavsett om bodelningen sker i anledning av äk
tenskapsskillnad eller av annan anledning. Sker överlåtelse av P-försäkring 

vid bodelning med anledning av makes död bör RSV kunna liimna dispens 
från nyssniimnda skattskyldighetsregel. om siirskilda skiil föreligger. 

Kommittcförslaget innebär vidare att anställd kan överlåta sin P-försäkring 
till sin arbetsgivare såvida inte arbetsgivaren är fåmansbolag vari den an
ställde har bestämmande inflytande. Jag kommer i det följande att behandla 

arbetsgivares avdragsrätt för kostnader för anställds pensionering. Med hän
syn till de begrlinsningar jag därvid kommer att föreslå finns ingen anledning 
;llt skilja mellan arbetstagare i eget fåmansbolag eller annan anstiilld. Jag 
anser därför att överlåtelse vid anställning bör godtas. oavsett vem den 
,instiillde iir. 

Vidare föreslår kommitten att iiganderiitten till försäkringen vid arvskifte 

skall övergå till den eller de förmånsberättigade. Förmånen kan här niimligen 
bestå endast av efterlevandepension. Jag vill hiir erinra om att enligt 102 ~ 
FAL återkallelse av förmånstagarförordnande inte kan ske efter försäkrings

tagarens död. 
Kommitten föreslår som tidigare nämnts att RSV skall fä medge att för

säkring överlåts även i andra fall än de nu angivna. om särskilda skäl fö
religger. Ett sådant fall är t. ex. arvskifte för att möjliggöra utfående av 
laglott. Med hänsyn till att mitt förslag om inskränkningar i rätten att överlåta 
P-försäkring tar sikte enbart på överlåtelser under försiikringstagarens livstid 
föreligger inget behov om dispens i detta fall. 

Kommitten föreslår att de här redovisade reglerna om rätt till överlåtelse 
tas in i försiikringsavtalet. Övertriidelse av sådant förbud bör diirför inte 
få civilriittslig giltighet. Jag är i sak ense med kommitten att inskränk
ningarna i rätten att överlåta P-försäkring bör få genomslag även i civilriitten. 

F. n. finns inga civilrättsliga begriinsningar i riitten till överlåtelse. Den 
systematik som uppbär FAL tar inte sikte på indelningen i P-forsäkringar 
och K-försäkringar. vilken indelning har skattemiissig motivering. FAL ses 
f. n. över av försäkringsrättskommittcn (Ju 1974:09). Att nu i FAL föreskriva 
inskränkningar avseende överlåtelse av P-försäkring synes mig inte vara 
någon llimplig lösning. Diiremot kan utan hinder föreskrivas 
att överlåtelse iir utan verkan om förfogandet sker i strid mot försiikrings
villkor som enligt KL skall tas in i försäkringsavtalet. Detsamma bör giilla 

villkor som inskränker rätten att förordna om förmånstagare. Efter samråd 
med chefen för justitiedepartementet föreslår jag således att FAL ändras 

i nämnda hänseende. Det nu anförda innebär att de P-försäkringar som 
har tecknats före ikraftträdandet visserligen inte ändrar karaktär i vad avser 
rätten till överlåtelse eller insättande av förmånstagare men att försiikrings
givaren och försäkringstagaren skall kunna komma överens om att de här 

nämnda inskränkningarna i detta hänseende skall gälla. och att denna över
enskommelse blir civilrättsligt giltig iiven gentemot tredje man. Som jag 
skall nämna i det följande i samband med övergångsproblematiken bör av
skattning ske av iildre P-försäkringar, som efter ikraftträdandet överlåts i 
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strid mot vad som nu har föreslagits eller där annan förmånstagare har 

förordnats än sådan som kan godtas i det här föreslagna systemet. Beträffande 
P-försäkringar som tecknas efter ikraftträdandet måste de i fråga om över
låtelse och förmånstagare här upptagna villkoren tas in i försäkringsavtale~. 

I 66 ~första momentet utsökningslagen 11877:31 s. Il föreskrivs att egen
dom, som till följd av sin beskaffenhet eller enligt föreskrift vid gåva eller 
testamente eller på annan mot envar gällande grund inte får överlåtas, heller 
inte får utmiitas, om annat inte följer av lag eller förordning. Med hänsyn 
till denna föreskrift behövs en regel i FAL som möjliggör utmätning, oavsett 
vud som har överenskommits mellan försiikringsgivaren och försiikrings
tagaren om inskränkningar i övcrrntelseriitten. 

Enligt 6 kap. I ~ andra stycket giftcrmålsbalken skall bestämmelserna 
om giftorätt iiga tilliimpning i fråga om rättighet, som inte kan överlåtas 
eller annars är av personlig art, endast såvitt dessa bestämmelser inte strider 
mot vad som siirskilt giiller betriiffande riittighetcn. Denna regel synes in1e 
utesluta att försäkring ingår i gif'toriittsgodset och vid bodelning tillskiftas 
forsiikringstagarcns make. Vad jag i det foregåendc har föreslagit synes ini.e 
innebLira att giftermålsbalken måste iindras. 

Kommitten föreslår vidare att, niir försiikring har överlåtits genom ut
mätning, ackord eller konkurs eller efter medgivande av RSV, den nye 

ägaren skall vara skattskyldig för utfallande belopp. Jag delar denna upp
fattning. I det föregående har jag uttalat mig om hur skattskyldigheten 
bör ordnas vid överlåtelse genom bodelning i anledning av iiktenskapsskill

nad. Vidare föreslås att det skall åligga den nye ägaren att omedelbart un
derrätta försäkringsgivaren om fcirviirvet. Visserligen kan det göras giillancle 
att denna underriittclseplikt bör åvila överlåtaren, eftersom det får anses 
ligga i dennes intresse att hLirigenom befrias från skattskyldigheten för ut
fallande belopp. Då emellertid utfallande belopp kommer att tillfalla över

låtaren om inte anmälan görs och följaktligen den nye iigaren har intresse 
av anmLilningen för att skydda sina intressen. synes kommittCförslagct in
nebiira elen biista lösningen. Undcrriittelseskyldigheten bör således åvila den 

nye ägaren. 

5.].8 Belåning, pantsä11ni11g och åtNkiip 

Kommitten föreslår att P-försäkring inte skall kunna belånas eller pant
siittas och att villkor av sådan innebörd skall tas in i fcirsiikringsavtalet. 

Vidare föreslås att P-försiikring skall kunna återköpas endast efter med
givande av RSV och att iiven detta skall anges i försäkringsavtalet. 

De synpunkter som remissinstanserna framför med anledning av kon
mittens förslag i dessa delar avser främst frågan huruvida de föreslagna 
inskränkningarna kan bli civilriittsligt giltiga. 

För egen del vill jag anföra !Oljande. F. n. föreligger inga hinder mot 

att pantsiitta P-fcirsäkring. Försiikring kan vidare med viss inskränkning 
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belånas. Av vad jag i det föregående anfört angående det lek niska värdet 
av P-försäkringar framgår emellertid all sådan försäkring inte Wmpar sig 
som underlag för kreditgivning och iin mindre kommer att göra det med 
den utformning P-försäkringen avses få genom föreliggande förslag. Belåning 
och pantsiittning faller dessutom utanför ramen för det pensioneringssyfte, 
som utgör det bärande motivet för rätten till avdrag för försiikringspremien. 
En belåning innebär ju att viss del av förmånen s. a. s. kan tas ut i förskott. 
Oiirvid borde egentligen belåningen utlösa en beskattning, vilket emellertid 
är ofampligt från andra synpunkter. Jag godtar således kommittfförslaget 

i sak i detta hiinseende men skall strax återkomma till den civilrättsliga 
frågan. 

Aterköp av P-försiikring utlöser enligt g~illande bestämmelser beskattning. 
Från fiskal synpunkt kan man därför inte rikta samma invändningar mot 
återköp som mot belåning eller pantsättning. Å andra sidan finns sociala 
sk~il som talar mot återköp. !'\ten jag iir medveten om att akuta likvidi
tetsproblem ibland kan motivera ett [1terköp. Jag föresfö chirflir att RSV 
medges rätt att, om särskilda skäl föreligger, bevilja dispens från förbud 
mot återköp. RSV:s beslut i dispensärende som här avses bör inte kunna 
överklagas. 

De fall av återköp jag hittills har berört avser individuella återköpsfall. 
Försäkringsanstalterna har hitintills av administrativa skäl regelmässigt till
l{1tit återköp av P-försiikring n~ir fråga varit om blygsamma försi\kringsbelopp. 
Dessa P-försiikringar kan inte anses fylla något egentligt pensioneringssyfte 
varför det inte heller fortsiittningsvis finns någon anledning att viigra sädana 
äterköp. Jag anser diirför att återköp från beskattningssynpunkt bör kunna 

ske om det tekniska återköpsvärdet uppgår till högst JO 000 kr. 

De förslag jag hiir har framfört om förhud mot belåning och pantsättning 
liksom inskriinkningen av i\terköpsriitten bör ha civilriittslig giltighet också 
mot tredje man. Detta kan ske genom att förbudet mot pantsiiHning och 
inskriinkningen av riitten till tnerköp tas in bland villkoren i försiikrings
avtalet. \kd hiinsyn till vad jag har t"öreslagit i fräga om FAL i föregående 
avsnitt uppnås elen avsedda effekten. 

5.3 Krnntitath'a regler. Heloppsmä.~sig begränsning a,· al'dragsrätt för P
försäkring och avsättning för tQ·ggande a,· pension 

5.3. I !11/l'd11i11g 

Som har niimnts i avsnitt 5.1 innebiir kommittefi.irslaget - utöver de s. k. 
kvalitativa reglerna om villkoren för P-försiikring - även kvantitativa regler, 
dvs. beloppsrniissiga begriinsningar i avdragsriitten såvitt avser pensionering. 

I detta hiinseencle inskriinker sig kommittcförslaget således inte enbart till 
P-försiikringsformerna utan berör hela avsiittningssystemet för tryggancle 
av pensionering. 
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Det övervägande antalet rernissinstanser godtar en begränsning i avdrag:;
rätten utanför tjänstepensioneringen. Lantbrukarnas skattedelegation vill 
emellertid behålla full avdragsrätt men förordar inskränkningar i rätten att 
få ut pcnsionsbelopp. Några rernissinstanscr anser att kornmitten i sam
manhanget inte tillfrcdsställ;,nde har beaktat behovet av resultatutjämning•;
möjligheter inom skattesystemet. Vidare har olika synpunkter anlagts på 

förslagets effekter på försäkringssparandet. 
För egen del ansluter jag mig till förslaget att avdragsrätten for premier 

för egen P-försiikring bcgriinsas. Visserligen kan det göras gällande att 0.e 
kvalitativa villkor som jag har föreslagit i det föregående kommer att lec'a 
till ett bortfall av sådana försäkringar som tecknas i annat syfte än att ge 
ett rimligt och godtagbart pensionsskydd. P-försiikringcn har enligt vad kom

mitten visat och som jag tidigare har anfört emellertid i s10r utstriicknir.g 
anviints också för att åstadkomma rcsultatutjiimning. Behålls en obegrfosad 
avdragsriitt, måste man riikna med att P-försiikringen alltjiimt kommer att 
anviindas iiven i detta syfte. Enligt min mening finns emellertid inga sk.il 
att använda P-försäkringen som resultatutjämningsmetod inom skattesy:;
temet. Som jag tidigare har sagt bör pensioneringssyftet vara elen enda grun
den for skattemiissig siirbehandling av detta slag av försiikringar. En fråga 
som då närmast uppkommer är om den nuvarande möjligheten att uppnå 
resultatutjärnning genom försäkringsavdraget bör ersiittas med andra möj
ligheter till sådan utjiimning utöver dem som redan finns och som har 
tillkommit enkom för detta iindamål. Det kan niimnas all riksdagen under 
en följd av år ställt sig avvisande till allmiin öppen resultatutjiimning vd 
beskattningen och till generella möjligheter till kontoavsättningar. Det skulle 
föra för långt att i detta sammanhang gå in på speciella resultatutjämnings
metoder. Kommitten har ansett att förslaget iir generöst och förklarat att 
nägot behov av ytterligare utjiimningsregler inte föreligger. Jag iir med hän
syn till det anförda inte beredd att ta ytterligare stiillning i detta iirende 
till regler om rcsultatutjiimning. 

Jag vill hiir också beröra förslagets inverkan på försiikringssparandet. Säviil 
de kvalitativa villkoren för P-försiikringen som en begriinsning av avdrags
riitten kommer sannolikt att s;inka förs;ikringssparandet. Kommitten h,ir 

försökt bilda sig en uppfattning om förslagets effekt på kapitalmarknaden 
utan att kunna siiga något definitivt om storleken av minskningen i fcr

siikringssparandct. Förslagen har utformats från i första hand allmänna pen

sionspolitiska och skattepolitiska synpunkter. Även jag anser att dessa syn
punkter bör komma i första rummet. 

Kommitteförslaget innebiir som nyss har sagts iivcn begriinsningar i fruga 
om tjiinstepensionsförsiikringcn och avsiittningar i företag för att trygga pen
sionering. Dessa åtgiircler iir motiverade friimst från riittvisesynpunkt. Som 
jag har niimnt i inledningsavsnittet kommer man i stora svårigheter, om 
man har ambitionen att via avdragsreglerna i skattesystemet nå fram till 
likformighet i uppbyggnaden av pcnsionstrygghet. En bidragande orsak till 



Prop. 1975/76:31 129 

denna svårighet är att pensioneringen kan ordnas på så många olika sätt 
- genom P-försiikring, tjänstepensionsförsäkring, avsättning till pensions
stiftclse och avsättning till konto Avsatt till pensioner. Siktet bör i stället 
närmast vara inställt på att hindra skatteflykt genom arrangemang där pen
sioneringssyftet är underordnat. Även tjänstepensionsförsäkringen och av
sättning till pensionsstifielse eller konto kan användas för skatteomfördel
ning snarare än pensionering. Någon form av begränsning i själva avdrags

riitten iir således motiverad även i dessa fall. I det följande avser jag att 
behandla de olika förslagen vart och ett för sig. 

5.3.l Al'drag .för P~/(irsiikring, som iflle är (jä11stepe11sion.~/örsäkri11g 

Kommitten har beräknat kostnaderna för att under en normal intjän
andetid och med olika inkomstutvecklingar genom P-försäkring bygga upp 
ett pensionsskydd av i stort samma storlek som tillkommer en anstiilld 

med ITP-pension. Man kan få ett sådant pensionsskydd i normala inkomstlä
gen, om man för premier får ta i anspråk 20 % av inkomsten innan man 
fyller 50 år och 30 % av inkomsten därefter. Kommittens beräkningar fram
går av bilagorna 2 och 3 i protokollet till detta iirende. Kommitten föreslår 
diirfiir att den som sjiilv har att svara för kostnaderna för sin pensionering, 
dvs. egenföretagare och sådan tjiinsteinkomsttagare som saknar annat pen

sionsskydd iin ATP, bör ha riitt till avdrag för P-försäkringspremie med högst 
nämnda procentsatser av inkomsten. Som spiirr mot alltför höga pensioner har 
kommitten valt en övre gräns motsvarande 20 basbelopp för avdrags
riittsgrundande inkomst. Enligt kommitten bör motsvarande avdragsriitt till
komma iiven andra kategorier skattskyldiga med arbetsinkomst. Har emel
lertid elen skattskyldige inkomst av anstiillning som grundar rätt till pension, 
föresl{1s viss ytterligare inskriinkning i nyss niimnda avdragsriitt. Till denna 
fraga återkommer jag i avsnitt 5.3.3. Vidare innebär kommittcl"örslaget att 
endast A-inkomst skall fä grunda avdragsriitt. Med A-inkomst förstfts enligt 
9 ~ 3 mom. andra stycket lagen ( 194 7:576) om statlig inkomstskatt. inkomst 
av tjiinst, dock inte periodisk intiikt som avses i 31 ~ kommunalskattelagen 
(! 928:370), KL samt inkomst av jordbruksfastighet och rörelse, om elen 
skattskyldige varit verksam i förvärvskiillan i ej ringa omfattning. Övriga 
inkomster iir R-inkomster. Kornmittens förslag i denna del motiveras med 
att pensionen iir en uppskjuten arbetsinkomst. Det tjugoprocentiga resp. 
trettioprocentiga avdraget skall enligt kommitten få anviindas endast för 
premier avseende livsvarig pension till den försiikrade och erterlevande

pension. Kommitten an~er emellertid därutöver att möjlighet bör föreligga 
för alla skattskyldiga med A-inkomst att skaffa sig kompletterande peh

sionsförmimer genom försiikring. Kommitten föreslår för detta iindamål en 
ytterligare avdragsrLitt genom ett s. k. komplettcringsavdrag för P-försiikring 
med 10 % av A-inkomst intill en gräns motsvarande 20 basbelopp. Det 
tioprocentiga avdraget tär anviindas för alla förmer av P-försiikring som 

9 Riksdagen l'J751.7fi. I sam/. Nr 31 
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fyller de kvalitativa villkoren. Med beaktande av sådana skattskyldiga vJrs 
inkomster varierar mellan olika år föreslår kommitten att avdraget skall 

få beriiknas på alternativt inkomsten under beskattningsåret eller inkomsten 
under niirmast föregående beskattningsår. 

Ett stort antal remissinstanser har framhållit att det system för av(h1g 
kommitten har föreslagit iir alltför invecklat. Man har föreslagit att det tio
procentiga kompletteringsavdraget bör konstrueras som fast avdrag uttryckt 
i basbelopp, eventuellt inom ramen för redovisad A-inkomst. Detta avd-~ag 
siigs böra få uppgå till två basbelopp, dock högst redovisad A-inkomst. Ett 
annat förslag i-ir att kom11letteringsavdraget skall medges på siitt kommit1.cn 
har föreslagit dock liigst med ett basbelopp. Många remissinstanser anser 

vidare att avdragsramarna iir för sniivt tilltagna för att kunna ge en pens'on 
som motsvarar ITP-pensionen. 

För egen del vill jag anföra följande. Den som inte har pensionsskydd 
i anstiillning bör med hjälp av skattefria premieavdrag ha möjlighet att bygga 
upp en pension som motsvarar pensionsstandard vid anställning i allmän 

tjiinst eller i enskild tjänst där pensionering är anordnad med ITP. Av
dragsreglerna måste emellertid ges en schablonmiissig Ulformning. Man kan 
här inte Himna utrymme för individuell prövning mot bakgrund av olikhet 
i inkomstutveckling och framtida inkomstförviintningar m. m. I kommit
tens beriikningar av kostnaderna i olika inkomstHigen för att bygga upp 
en pension, som kan anses motsvara ITP-pensionen, kan man påvisa fall 

då den uppbyggda pensionen understiger ITP-pensionen. Det bör emellertid 
beaktas att pensionsnivån för egenföretagare i allmiinhet inte bör beräklas 
med utgångspunkt i den redovisade inkomsten av verksamheten på samma 
sUtt som anstUllds pension stiills i relation till lön. Den redovisade inkomsten 
för egenföretagare innehåller även andra element än rena "löne"-delar, t. ex. 
avkastning på eget kapital, underlag för framtida pension etc. - även ·Jm 
dessa delar inte normal! särbehandlas vid inkomstbeskattningen. Kommit
tens berlikningar är således enligt min uppfattning godtagbara och vlil ägnade 
att lliggas till grund för avdragsreglerna. 

Jag delar till fullo kommittens synsätt att pension bör ses som uppskjuten 

arbetsinkomst. Endast inkomst av detta slag bör således grunda rätt till 
premieavdrag. Kommitten har härvid valt att låta endast A-inkomst vara 
avdragsriittsgrundande. Min ständpunkt iir att kornrnittcförslaget bör godtas 
även på denna punkt. 

Några invändningar mot att alternativt anviinda beskattningsårets in
komster och inkomsterna från det näst föregående beskattningsåret har inte 
gjorts .. Ä. ven jag biträder kommitteförslaget i denna del. 

När det gäller bestämmandet av själva avdragsutrymmet anser jag emel
lertid - i likhet med många remissinstanser - att förslaget iir för invecklat. 

Man skall samtidigt komma ihåg att jag i det föregående har redovisat 
en annan syn på den allmänna inriktningen av avdragsriitten diir likformighet 
över hela linjen inte anses möjlig att nå. Något direkt samband mellan 
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egen 1'-försiikring och tjiinstepension bör således inte uppriitthållas. Hiirmed 
behövs bara en översta griins för avdragsrätten. Eftersom emellertid egna 
företagare inte kan tjiinstepensioneras, synes deras avdragsutrymme böra 
få vara större än löntagarnas. Jag föreslår således att avdrag skall få göras 
med högst 10 % av A-inkomst i inkomstslaget tjänst och med högst 30 % 
av A-inkomst i inkomstslagen jordbruksfastighet och rörelse. I inget fall 
bör dock avdrag få beräknas på inkomst över 20 basbelopp. Denna övre 
griins får således inte heller överskridas vid beräkning av sammanlagt avdrag, 
om försäkringstagaren har A-inkomst i mer iin ett inkomstslag. Till frågan 

om dispens återkommer jag i ett följande avsnitt. 
Enligt giillande bestiimmelser får avdrag för premie för P-försiikring inte 

göras med så stort belopp att underskott uppkommer vid taxeringen. Kom
mitten har föreslagit att man bibehåller denna regel. Även jag anser att 

så bör ske. 

5.3.3 Ai·drag ./ijr tiä11slc{lc11.1·ions/ö1:1äkring 

Kommitten föreslår, som tidigare har niimnts, att iiven tjiinstepensions
försiikringar skall behandlas på i princip samma siitt som övriga P-försiik
ringar. Detta synsiitt medför att den nuvarande s. k. tysta kvittningsräl!en 
för tjiinstepensionsförsiikringar, som betalas av arbetsgivare, föreslås slopad. 
Den anstiillde skall alltså - med ett viktigt undantag, som strax skall beröras 
- beskattas för förmånen av den premie som arbetsgivaren har erlagt för 
honom, dvs. för ett belopp som motsvarar premiens storlek. Samtidigt får 
den anstiillde emellertid avdragsriitt för premien som om han sjiilv hade 
erlagt den. dvs. inom ramen för den totala premieavdragsrätt som kommitten 
har föreslagit. Det nyss antydda undantaget från regeln om beskattning 
av premieförmånen hos elen anstiillde avser fallet att försäkringen gäller 
pension enligt allmiin pcnsionsplan. I detta fall bör enligt kommitten den 
tysta kvittningsrätten bibehållas. I sådant fall skall emellertid det avdrags
riittsgrundancle inkomstunderlaget för det tjugo- resp. trettioprocentiga av
draget minskas med den lön som grundar riitt till pension enligt allmän 
pensionsplan. Underlaget for rätten till kompletteringsavdraget föreslås där
emot inte skola påverkas. - II:irjiimte föreslår kommitten att premieavdraget 
skall göras som allmänt avdrag även niir det avser tjiinstepensionsförsiikring. 

Ett Ocrtal rcmissinstanser har motsatt sig förslaget att tjänstepensioner
ingen skall beröras av inskränkningarna i rätten till avdrag för P-försäkring. 
Det har därvid bl. a. påpekats att en begränsning av möjligheterna att trygga 

tjiinstepcnsion kan ses som ett ingrepp i avtalsfrihetcn på arbetsmarknaden. 
Vidare har påpekats att undantaget för pension enligt allmän pensionsplan 
- dvs. cliir tyst kvittning och reducering av det avdragsrättsgrundande un

derlaget skall tilllämpas - i vissa fall kan leda till en omotiverad och alltför 
stor inskränkning i den totala riitten till avdrag för P-försäkring. I fråga 
om förslaget att premieavdraget alltid skall göras som allmänt avdrag har 
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några remissinstanser påpekat att avdrag för tjänstepensionsförsäkring bör 

få göras i inkomstslaget tjänst när endast delar av beskattningsår kommer 

i fråga för taxering, t. ex. vid in- eller utflyttning, for att inte å'.itadkomrna 

försämring i förhållande till nuläget. 

För egen del vill jag framhålla följande. Utgångspunkten för mina förslag 

i detta lagstiftningsärende är att begränsa avdragsrätten för kostnaden 'Or 

pensionering på sådant sätt att endast verkliga pensioneringsbehov får t :11-

godoscs med obeskattade medel. För att nå ett sådant syfte har jag föreslagit 

såväl kvalitativa villkor för P-försäkringar som begränsningar i själva nv

dragsrät1cn. Jag har emellertid tidigare sagt att det inte iir praktiskt möjligt 

att utforma dessa begränsningsregler så att de leder till likformighet i tryg

gandet av pensionen medborgarna emellan. En sådan svårighet visar ;;ig 

hiir i de regler som kommitten har föreslagit för samordning av avdragsriitten 

för egen P-försäkring och tjänstepensionsförs:ikring. 

Förutom de ojiimnheter som kan uppstå, om inte huvudregeln kan till

liimpas - således i flertalet fall - uppkommer administrativt merarbete genom 

uträknande av förmåner, kontrolluppgifter etc. 

Det finns naturligtvis ett allmänt krav på rättvisa vid beskattningen, :ivcn 

om man inte kan gå så långt i strävan efter likformighet som kommillcn 

har gjort. Enligt min mening tillgodoses detta krav lämpligast genom att 

medge arbetsgivarna avdrag för tjänstepensionskostnaderna intill vad som 

kriivs för att uppfylla allmän pensionsplan i branschen. 

Någon avräkning för de anställda i deras avdragsutrymme bör därenot 

inte ske. Genom mitt förslag i det föregående att detta utrymme iir lägre 

i inkomstslaget tjänst än i inkomstslagen jordbruksfastighet och rörelse är 

enligt min mening tillräcklig hänsyn tagen till kraven på rättvisa i detta 

hänseende. Mitt förslag torde i praktiken få den konsekvensen att arbets

givarna i fortsättningen inte lämnar högre pensionslöften än vad som gäller 

enligt de pensionsplaner varom arbetsmarknadens organisationer blir öve

rens. I övrigt finns det personliga avdragsutrymme som jag föreslagit i det 

föregående och som jag kommer att beröra i avsnittet om dispens. 

Enligt 25 ~ tryggandelagen kan emellertid i vissa fall arbetsgivare, som 

upphör med sin verksamhet, vara skyldig att trygga upplupen del av p~n

sionsutfästelse genom att köpa P-försäkring. Utfästelsen kan härvid avse 

förmåner utöver planpension. Jag anser det naturligt att denna ovillkor.iga 

plikt för arbetsgivaren att trygga de fribrev som pensionsborgenärerna har 

intjänat bör fä ske med obeskattade medel i den mån utfästelsen inte avser 

arbetstagare som har bestämmande inflytande i företaget. 

5.3.4 Al'dragfiir ai·sällningar till pcnsionsstitielse och till konto .4l'sa11ti//1w11-

sio11er 

Kommitteförslaget innebiir alt arbetsgivarens rätt till avdrag vid besbtt

ningen för avsättning till pensionsstiftclse och till konto Avsatt till pensioner 
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begränsas till de fall där avsättningen görs för att täcka pensionsskuld för 
planpension. 

Åtskilliga remissinstanser anser att nuvarande ordning inte bör ändras 
i vad den avser pensionering av anställda, som inte har bestämmande in
flytande över företaget. Arbetsgivaren sägs alltså böra få behålla avdrags
rätten för de kostnader som han har för att bygga upp pensionskapitalet 

för sådana anställda. Vidare förordar några remissinstanser att man utvidgar 
kretsen av arbetstagare med bestämmande inflytande över företaget. 

För egen del får jag anföra följande. Niir det giiller de här aktuella me
toderna för att trygga pensioner - avsättning till pensionsstiftelse eller till 
skuldkontot Avsatt till pensioner - har man att göra med ett system där 
arbetsgivaren sköter pensioneringen i egen regi och där försäkringssystemet 
antingen inte tas i anspråk alls eller för att täcka den kreditrisk som pen
sionslöftena innebiir för de anställda. I vissa fall åter tryggas ålderspension 
genom avsättning och invalidpension och efterlevandepension genom P

försäkring. 
Genom de möjligheter arbetsgivaren har att ordna de anställdas pensio: 

nering i egen regi vinner han att han - oavsett att han måste grunda stiftelse 
eller redovisa pensionsskuld - kan förfoga över pensionskapitalet i sin rörelse 
till dess pensionslöftena så småningom skall infrias. De anställdas rätt till
godoses genom lagen (] 967:531) om tryggande av pensionsutfåstelse m. m. 
(tryggandclagen). som föreskriver villkor för rätt till pensionsarrangemang 
av nu avsett slag. De anställdas läge kan i trygghetshänseende anses i stort 
sett motsvara den situation de skulle belinna sig i om arbetsgivaren i stället 
tecknat pensionsförsäkring. 

Det är just när det gäller likställigheten av pensioner som har tryggats 

genom avsättning med pensioner på grund av P-försäkring som kommit
tcförslaget iir behäftat med svagheter. Eftersom den tidigare omnämnda 
huvudregeln - dvs. där förmånen av den kostnad för tryggandc av anstiillds 
pension som arbetsgivaren står för beskattas hos den anstiilldc men där 
denne får avdrag inom sitt totala avdragsutrymme - inte kan tillämpas 
vid avsättningen, måste metoden med tyst kvittning och minskning av 
det avdragsriillsgrundancte underlaget alltid ske i dessa fall. Kommitteför
slaget innebär emellertid m:kså - rör att inte astactkomma orättvisa för de 
ansliillda vid denna minskning- att arbetsgivare inte skall få göra avsiittning 

för annat än täckande av sådan pensionsskuld, som hänför sig till åtagande 
enligt allmän pensionsplan. Det finns emellertid åtskilliga företag som inte 
kan genomföra pensionsåtagancle enligt allmiin pensionsplan. Vidare före

ligger i viss mån även hiir det slag av administrativa svårigheter i fråga 
om kontrollen som jag har berört i det föregående avsnittet. Min uppfattning 
- grundad på elen allmänna inriktning för skattelagstiftningen på detta om
råde som jag tidigare har förordat - är att avdragsrätten vid tryggancle av 
pensioner genom avsättning bör utformas på samma sätt som vid tryggancle 
genom tjiinstepensionsförsäkring. Arbetsgivaren bör således få avdrag för 



Prop. 1975/76:31 134 

så stor del av kostnaderna som behövs för att täcka pensionsskuld i enlighet 

med vad som gäller eller skulle gälla enligt allmän pensionsplan inom bran

schen. Detta innebär att arbetsgivare, som inte tillämpar plan men som 

vill göra avsättning till konto Avsatt till pensioner måste trygga pensions

utfästelsen genom kreditförsäkring, eftersom ett sådant krav föreligger enligt 

tryggandelagen vid avsättning enligt plan. Det förhållandet att arbetsgivare 

som inte tillämpar planpension endast utfäster någon av förmånerna inom 

pensionsplan bör givetvis även det medföra avdragsrätt. Arbetsgivarens av

dragsrätt bör lika litet som i tjänstepensionsförsäkringsfallct påverka de an

ställdas avdragsutrymme. 

Jag vill i sammanhanget ta upp ett par frågor som viickts under remiss

behandlingen. Det har påpekats att enligt kommitteförslaget arbetsgivarens 

avdragsrätt för skuldföring på konto motsvarar den del av posten för pen

sionsutfästelser enligt allmän pensionsplan som överstiger posten vid ut

gången av föregående år. Oklart har däremot ansetts vara om begreppet 

pensionsutfästelse enligt allmän pensionsplan skall ha samma omfattning 

som de utfästelser som ligger till grund för arbetsgivarens pensionsreserv 

enligt 6 ~ tryggandelagen. Detta har betydelse exempelvis för den del av 

pensionsreserven som avser den s. k. överräntefonden i ITP-systemet. Skul

den för åtagandet enligt allmän pensionsplan innefattar nämligen för ITP
planens del förutom skyldighet att betala viss pension, som är på förhand 

bestämd till beloppet. även skyldighet att under vissa förutsiiltningar betala 

inflationstillägg på pensionen. Jag !inner det naturligt att överräntefonden 

behandlas på samma sätt som övrig del av premiereserven i ITP-systemet 

och det torde vara klart att kornmitten med uttrycket pensionsutföstelse 

enligt allmän pensionsplan avsett arbetsgivarens hela åtagande enligt planen, 

dvs. även skyldigheten att utge intlationstillägg. För undvikande av miss

tolkning bör dock i lagtexten användas ordet "åtagande" i stället för det 

av kommitten använda "pensionsutfästelse". 

Vidare har påpekats att anställd kan pensioneras i förtid med fulla för

måner. Detta kan finansieras genom avsättning eller inbetalning av en

gångspremie till försäkringsanstalt. Det framhålls att det ofta iir ett krav från 

den anställdes organisation eller honom själv att pensionen tryggas på något 

av dessa sätt. Jag delar uppfattningen att det här rör sig om ett pensio

neringsbehov om den anställde varit yrkesverksam under betydande tid 

och att man bör kunna tillgodose sådant behov vid beskattningen. Detta 

får nämligen anses ligga i linje med de ändringar som vidtagits för att å
stadkomma en rörligare pensionsålder. Enligt min mening bör därför företag 

efter medgivande av RSV fä göra avsiittning med obeskattade medel för 

att trygga sådant åtagande. Vidare bör arbetsgivare kunna trygga sådrna 

åtaganden även genom tjänstepensionsförsiikring om han så önskar. Ett 
villkor måste dock vara att den förmån som utgår efter avgångsdagen i'lte 

överstiger den pension som enligt allm~in pensionsplan skulle utgå efter 

ordinarie pensionsålder inom branschen. Mot RSV:s beslut bör talan i01te 

få föras. 
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5.3.5 A rerfiirarule rit/ beskarr11i11g rid 111imk11i11g m· pcmiomsk11/de11 eller rid 

gorrgiirclsc ,li'å11 pe11sio11s.1tificlse 

Som har angetts innebiir kommittcförslaget att arbetsgivaren mt:dges av
drag för avsättning intill pensionsskulclen för att trygga planpension. Vidare 
föreslår kommitten att sådan minskning av pensionsskulden som ger upphov 
till överskott på konto skall fdranleda att överskottet återförs till beskattning. 
Liksom nu skall dock detta överskott, dvs. cle disponibla pensionsmedlen, 
inte omedelbart behöva tas fram till beskattning i sin helhet. 1 princip skall 
nuvarande avtappningsregler behållas. Dock föreslår kommitten den änd
ringen att nuvarande tvångsmiissiga avtappning av överskott med belopp 
motsvarande engångspremie för P-försiikring utvidgas till att avse varje pre

mie för P-försäkring. 
Remissinstanserna har inte haft några invändningar mot kommittefor

slaget i denna del och iiven jag anser att förslaget bör godtas. På grund 
av ett uttalande av en remissinstans vill jag i sammanhanget påpeka att 
avsikten är att den utvidgade avtappningsskyldigheten med anledning av 
pensionsförsiikringsprernier självfallet skall gälla endast för premie som iir 
hänförlig till planpension för vilken de nya lagbestämmelserna skall tillämpas 

och vidare avse förmån som omfattas av avsättningen. Jag kommer i ett 
följande avsnitt att behandla övergångsbestämmelser och då ta upp frågan 
om avsättningar och avtappning av överskottsmedel betriiffande äldre pen

sionslöften. 
Jag vill här också stryka under att mina förslag inte utgör något ingrepp 

i de civilrättsliga reglerna om !ryggande av pensionsutfästelse. Enligt dessa 
regler får pensionskontot inte minskas under arbetsgivarens pensionsreserv 
i vidare mån än denna har täckning i pensionsstiftelses förmögenhet (7 ~ 

tryggandelagen). Vid avtappning av överskott på grund av minskning av 
pensionsskulden enligt allmän pensionsplan skall som jag har påpekat be
skattning ske. Samtidigt måste särskild hänsyn tas till om det finns pen
sionsutfastelser. som inte kan skuld föras med avdragsrätt vid beskattningen. 
Finns sådana pensionsutfostelser. måste beaktas om konto Avsatt till pen
sioner motsvarar den totala pensionsskulden, dvs. skulden för pensions
utfästclser. som kan skuldföras med obeskattade medel, och pensionsut
fastelser. vars skuldföring inte medför avdragsrHtt vid beskattningen. Om 
pensionsutl:istelser, som inte kan tryggas med obeskattade medel. inte är 
skuldförda upp till pensionsreserven, medför en skattemässig avtappning 

av delposten i pensionsskulden för planpensionsutfästelser att motsvarande 
höjning måste göras av delposten i pensionsskulden för de förra utfästelserna. 

Vidare föreslår kommitten att gottgörelse, som arbetsgivare uppbär från 

pensionsstiftelse. inte skall räknas som skattepliktig intäkt till den del gott
görelsen kunnat tas ut endast ur medel för vilka avdrag inte har medgetts 
vid avsiittning till stiftelsen. 

Vad angår beskattning vid gottgörelse ur stiftelse anser en remissinstans 
att i förstu hand de medel skall te1s ut från stiftelse för vilka avdrag vicl 
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taxering inte har medgetts. Det pekas härvid på att så är förhållandet i 

dag vid gottgörelse från såväl pensions- som personalstiftelse samt att denna 

ordning föreslås skola behållas i fråga om gottgörelse från personalstiftelse. 

Enligt min mening är den av kommitten valda ordningen lämplig, varför 

jag föreslår att gottgörelse i första hand skall avse medel för vilka avdrag 

vid avsättningen har medgetts. 

Härjämtc vill jag ta upp frågan om beriikningen av disponibla pensions

medel. dvs. på konto Avsatt till pensioner redovisade medel som överstiger 

pensionsskulden. Disponibla pensionsmedel skall enligt kommittefi:irslagct 

beräknas som skillnaden mellan den bokförda pensionsskulden enligt allmiin 

pensionsplan och arbetsgivarens pensionsreserv för utfästelse enligt allmiin 

pensionsplan. Finns dessutom pcnsionsstiftelse i företaget som har till upp

gift all trygga planpension skall den bokförda pensionsskulclen ökas m~d 

den del av stiftelsens förmögenhet som utgörs av obeskattade avsättningar. 

Enligt min mening bör. som påpekats vid remissbehandlingen. avkastning 

av stiftelseförmögenhet räknas in bland de disponibla pensionsmedlen. Skill

nad bör inte göras mellan avkastning på medel som avsatts med obeskattade 

eller med beskattade medel. Vidare bör en eventuell värdeökning av stif

telsens tillgångar räknas som disponibla pensionsmedel. Vid beräkningen 

av vad som skall anses utgöra disponibla pensionsmedel bör man således. 

såvitt gäller medel i stiftelse, minska stiftelsens totala förmögenhet med 

beloppet av beskattade medel, som avsatts till stiftelsen. Stiftelsens totala 

förmögenhet bör värderas enligt de grunder som gäller vid förmögenhets

beskattningen av förmögenhetsskatteskyldiga stiftelser. 

5.4 Frågan om beskattning 3\" P-fiirsäkring Yid n~·ttning ur landet 

Nuvarande beskattningsregler för P-försäkringar innebär som tidigare 

nämnts att premien är avdragsgill men att utfallande försäkringsbelopp be

skattas. Om beloppets matlagare inte iir basalt hiir i landet, iir han emellertid 

inte skallskyldig här för denna inkomst, såvida den inte utgör tjänstepension. 

Kommitten har tagit upp frågan om behovet av siirskilda regler för all hindra 

skattellykt vid bosättning utomlands. Enligt kommittens mening innebiir 

dess förslag till ändrade villkor för P-försäkring i förening med begr~insningen 

i avdragsriittcn för premierna att utlandstlyuningar i fortsiittningen blir ett 

betydligt mindre problem. Kommitten avstår därför från all föreslå siirshda 

regler om beskauning av P-fors~ikring vid flyttning utomlands. Lmellertid 

diskuteras olika alternativ till regler för det fall att en ändring i detta hiin

seende skulle anses påkallad. Avskattning bör enligt kommitten konn1a 

i fråga endast om avdrag for P-försiikringspremie efter dispens medgetts 

med högre belopp lin vad som gii\\er flir normalfallet. Avskattning si.igs 

kunna ske på det sättet att P-försUkringen omvandlas till K-försiikring oeh 

den mot K-fårsäkringen svarande premiereserven och övriga tillgmh1a

vanden beskattas. I den mån försiikringstagarcn inte betalar den skatt som 
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diirigenom uppkommer skulle skatteskulden täckas med tillgodohavandet 
i försäkringsanstalten. 

Vid remissbehandlingen har en remissinstans uttalat sig till förmån för 
regler om avskattning i samband med utflyttning. I detta yttrande föreslås 
all avskattningen inte skall begränsas till all avse P-försäkringar som efter 
dispens tecknats med väsentliga belopp utan gälla alla P-försäkringar och 
vidare iiven pensioner tryggade genom avsättning. Några remissinstanscr 
anser att utflyttningssituationen bör lösas så att belopp som utfaller på grund 

av P-försiikring alltid beskattas i Sverige. 
För egen del får jag anföra följande. Enligt intern lagstiftning beskattas 

pension på grund av förutvarande anställning i Sverige här i landet. Detta 
gäller oavsett om pensionen ordnats i arbetsgivarens egen regi eller genom 
tjänstepensionsförsäkring. Emellertid har Sverige i dubbelbeskattningsavtal 
med andra länder i stor utsträckning avstått från beskattningsriitten vid 

bosättning utom landet. Numera eftersträvas emellertid att även i dubbel
beskattningsavtal införa bestiimmelse att pension, som intjiinats i Sverige. 
också skall beskattas hiir även efter utflyttning. 

Såvitt avser belopp som utgår på grund av P-försiikring som försäkrings
tagaren själv tecknat ger vår interna lagstiftning däremot ingen riitt till be

skattning i landet i det foll denne iir bosatt utomlands. 
Frågan om beskattning av P-försäkring har aktualiserats i skilda sam

manhang. Jag vill här bara erinra om att förslag om avskattning vid ut
flyttning lades fram i ett betiinkande år 1969 (Stencil Fi 1969:9) men all 
frågan den gången inte ansågs kunna få en godtagbar lösning. 

Det av mig i det föregående föreslagna systemet med skiirpta villkor för 
P-försäkring och begränsning av avdragsriitter. för premier kan visserligen 
anses vara skäl för att även nu skjuta problemen vid utflyttningen åt 
sidan. Jag vill dock samtidigt påpeka att erläggandet av premie för P-för
siikring även inom föreslagna avdragsramar får anses innebära en form av 
skattekredit som kan godtas för att bereda försiikringstagaren möjlighet att 
ordna en godtagbar pensionering. Meningen lir ju att avdragsriitten vid pre
miebetalningen skall motsvaras av beskattning då pensionen faller ut. Denna 
princip i beskattningen bör enligt min mening i princip inte kunna brytas. 
Min slutsats iir att Sverige bör behålla beskattningsrätten för s[1dana för
säkringsbelopp som utbetalas av förs~ikringsanstalt som driver rörelse hLir 
i landet i den mån avdrag vid beskattning hiir fått åtnjutas för premier. 
I detta hiinseende bör reclan tecknacle och slutbetalaclc P-förs~ikringar be
handlas på samma sLitt som de försiikringar som tecknas och betalas enligt 
de regler som jag föreslagit i det föregående. 

Kommitten har anvisat en metod med avskattning i samband med ut
flyttning. En sådan metod skulle dock kunna leda till en väsentlig urholkning 
av pensionen. eftersom skatten i anledning av utflyttning då avses skola 
t~ickas av försiikringstillgodohavandet och clessutom s. a. s. tas ut pa en gång 
i förskott. Man bör dessutom komma ihåg att utfallande belopp kan komma 
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att beskattas i bosättningslandet. Den metod som kommitten anvisat synes 

mig således inte lämplig. 

Enligt min mening bör man i stlillet gå den vägen att man - som jag 

nyss antytt - såvitt gäller vår interna lagstiftning föreskriver skattskyldighet 

hiir i landet för sådana försiikringsbelopp som utbetalas av försiikringsanstalt 

som driver rörelse här i landet. om det rör sig om sådan försäkring för 
vilken rätt till avdrag för premien föreligger. Detta medför sedan en re

videring av en del gilllande dubbelbeskattningsavtal. 

5.5 Dispensfrågor 

Kommitten har föreslagit att avdrag för premie för egen P-försäkring bör 

kunna medges efter dispens av RSV. I betänkandet har kommitten utvecklat 

i vilku fall och med vilku belopp slidan dispens bör kunna kommu i fråga. 

Vidare har kommitten vid utarbetandet av villkoren för P-försäkring fö

reslagit vissa dispenser. Dessu dispenser har jag redan behandlat i suk i 
det föregäemie. De avser dispens for riitt utt teckna P-försäkring i utlandet, 

som jag föreslår slopad (avsnitt 5.2.2). för lägre pensionsålder än 55 år (avsnitt 
5.2.3), överlåtelse (avsnitt 5.2. 7) samt återköp (avsnitt 5.2.8). Dessutom har 

jag i det föregående behandlat ett dispensfall avseende tjänstepensionering 
(avsnitt 5.3.4). 

Vid remissbehandlingen har riktats kritik mot det vidlyftiga dispenssys

temet. Samtidigt har några remissinstanser pekat på att behov av dispens 
från reglerna om avdragsbegränsning kommer att föreligga även i andra 
än de av kommitten angivna fallen. 

För egen del får jag anföra följande. Mina förslag till begränsningar i 
avdragsri-itten för skattskyldigs kostnader för egen pensionering och arbets
givarens avdrag för kostnader för tjänstepensioneringen syftar till att göra 
det möjligt för egenföretagare och anstiillda att bygga upp ett rimligt pen
sionsskydd. Givetvis bör ett sådant system kompletteras med möjligheter 
att i individuella fall medge yuerligare avdrag för pensioneringskostnader. 

Jag vill dock samtidigt framhålla att dispens bör kunna komma i fråga endast 
i alldeles speciella fall. Så bör kunna ske då tjänsteinkomsttagare inte har 

pensionsriitt i anstiillning eller i huvudsak saknar sådan rätt.. Dessa fall torde 

vara mycket ovanliga men i elen mån förhållandena är sådana jag nyss 

nämnt bör tjiinsteinkomsttagaren medges rätt till avdrag för premie på sam

ma siitt som egenföretagaren, ch·s. med 30 % av sin redovisade tjänste
inkomst. Underlaget bör dock begriinsas till A-inkomst och får diirvid inte 

överstiga 20 basbelopp. Jag anser vidare att rörelseidkare som upphör med 

sin verksamhet och inte under vcrksamhetstiden skaffat sig ett betryggande 

pensionsskydd bör kunna få avdrag för försiik.ringsprcmie med högre belopp. 
Detta bör kunna få ske oavsett i vilken form han drivit sitt företag. I detta 

fall bör alltså :iven B-inkomst, dvs. realisationsvinst. kunna få utnyttjas 

för avdraget. Avdraget bör hiirvid kunna ber:iknas med utgängspunkt i det 
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antal år han drivit sin verksamhet. dock högst 10 år. Vidare bör avdraget 
maximeras till högst 6 basbelopp for varje år egenföretagaren drivit verk
samheten. Som basbelopp bör härvid upptas det basbelopp som faststLillts 
för januari månad under det år verksamheten upphör. Vid bedömningen 
av fråga om högre avdrag skall hänsyn tas till såväl den skattskyldiges 
övriga pensionsskydd som vad han borde ha kunnat sätta av för pensionering. 
Avdraget skall beriiknas inom ramen för det sålunda angivna maximala 
avdraget. Avdraget bör dock inte fä överstiga den till beskattning redovisade 
vinsten i anledning av överlåtelsen. Jag vill dock framhålla att som väg

ledande norm för dispensen bör giilla att endast hiilften av den skattepliktiga 
inkomsten i anledning av försäljningen bör få tas i anspråk för premien. 

Vad jag här föreslagit beträffande egenforetagare bör äga motsvarande 
tillämpning i fråga om jordbrukare. 

Enligt min mening finns inte anledning att i andra fall än jag hlir berört 
medge dispens från de av mig föreslagna reglerna. Dispensmyndighet bör 
i likhet med vad kommitten förordat vara RSV. Beslut av RSV i dispens
ärende bör inte kunna överklagas. Jag vill framhålla att de av mig föreslagna 

dispensfallen innebär en väsentlig förenkling i förhållande till kommitte

förslaget. 
Slutligen vill jag erinra om att enligt kommitteförslaget taxeringsnämnd 

vid 1976 års taxering bör kunna medge avdrag med högre belopp än kom
mitten föreslagit om Svenska livförsäkringsbolags skattenämnd tillstyrkt 
det. Försäkringstagare som efter tillstyrkan av nämnden tecknat försäk
·ring bör inte nekas möjligheten att få det förhöjda avdraget. Detta gäller 

i synnerhet som försäkringstagaren i det fall försäkringen tecknats före pro
positionens publicering erhåller full avdragsrätt enligt vad jag kommer att 
föreslå i avsnittet om ikraftträdandet. Vad kommitten föreslagit i fråga om 
möjlighet för taxeringsnämnderna att, om synnerliga skäl föreligger, fritt 
pröva rätten till avdrag - alltså ett slags allmänt dispensförfarande - kan 
jag emellertid inte godta. Dispensfrågan bör även i detta fall avgöras av 
RSY. Jag förutsätter att de ärenden som prövats av skattenämnden i stort 
sett kan få den behandling som rekommenderats av denna nämnd. 

5.6 Öuiga frågor 

Mina l(:irslag föranleder ökad uppgiftsskyldighct for försLikringsanstalterna 

och de s. k. fåmansbolagen. Föreskrifter hiirom bör tas in i taxeringslagen 
( 1956:623). Vidare medför förslagen ändringar av redaktionell karaktiir i 12 ~ 
I mom. lagen (1958:295) om sjömansskatt och i 12 ~lagen 11941:416) om 

arvsskatt och gåvoskatt. Hänvisningen i 12 ~ femte stycket sistnämnda 
lag till anvisningarna till 31 ~ KL avser den lydelse av anvisningspunkten 
som gLillcr för ifr[tgavarande försiikring. 
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5.7 Ikraftträdande 

5. 7.1 l'~/iirsiikring, som inre iir tjii11str1wnsion.~/i.irsiikri11g 

Kommitten föreslår att de kvalitativa villkoren för P-försiikring tillämpas 

i fräga om flirsiikringar för vilka premieavdrag första gången yrkas vid 1977 

års taxering eller senare. I fråga om Hldre försiikringar skall enligt kommittens 

forslag tidigare avtal giilla. Om dessa avtal iindras i strid mot den nya lag

stiftningen lliresläs dock att P-försiikringen skall avskattas. Detta innebär 

att premiereserven vid ändringstidpunkten tas fram till beskattning hos for
slikringstagaren. 

Kommitten fiireslår vidare att de beloppsmlissiga begränsningarna skall 
tilliimpas för förslikring, som har meddelats på grund av ansökan som kom

mit in till f\)rsiikringsgivarens huvudkontor efter den 20 januari 1975. Som 

motiv anl(ir kommitten bl. a. att dess forslag blivit offentliggjorda nämnda 

dag i en presskommunikc. För försiikringar som har meddelats i överens

stiimmelse med ansökan, som har kommit in till anstaltens huvudkontor 

senast den 20 januari 1975 foreslJs att nu giillande regler skall tillämpas 

vid I 976 itrs taxering. Premie fiir sädan försäkring skall dock enligt kom
mittcforslaget riiknas av från den skattskyldiges totala avdragsutrymme, 
innan avdrag får göras för premie för P-försäkring, som har meddelats på 
grund av ansökan efter den 20 januari 1975. 

Enligt kornmitklorslaget skall vidare premie för försäkring, för vilken 
i princip nuvarande avdragsriitt giiller vid 1976 års taxering. vid 1977 års 

taxering rn dragas av med belopp motsvarande högst sex basbelopp om 
försiikringstagaren iir under 50 är och högst åtta basbelopp om t\irsiikrings

tagaren iir 50 {tr eller iildre. Någon anknytning till A-inkomst fijreslå~ säledes 
inte. Dliremot skall underskott vid taxering inte !It åstadkommas med detta 
avdrag. Dessutom skall a\'draget riiknas av frän den skattskyldiges totala 
a\'dragsutrymme innan avdrag far göras för premie för senare meddelad 
försiikring. Fr. o. m. 1978 {trs taxering föresläs de nya hegränsningsreglerna 
skol;1 giilh1 fullt ut. 

Under remisshchandlingen har stark kritik riktats mot forslaget i vad 

det inncbiir retroaktivitet. Vidare har nttgra remissinstanser rramfört att iildre 

llir<ikring<1r inte biir påverkas av nt1gnn beloppsmiissig begriinsning. Det 

har ii\·en rramhållits att villkoren for iildre P-försiikringar biir ll1 iindras utan 

alt detta inverkar pi1 karaktiiren av P-l"örsiikring. Man har hiirvid päpekat 

bl. a. att en inskriinkning av riitten att iindra försiikringsvillkor motverkar 

möjligheten att föra en modern och konsumentviinlig llirsiikringsverksam

het. Dessutom skulle tilltron till förs~ikringsviisendet rubbas. Vidare har 
anlorts att kommittens forslag till a\skattning vid iindring av försiikrings

villkor leder till dubbelbeskattning. 
För egcn del för jag anfrira folj;mde. De kvalitativa villkoren vid P-för

siikring som har röreslagits i det föregitemle bör giilla i fråga om rörsiikring, 

som tecknas vid sädan tidpunkt att avdrag för premie kan yrkas fi.irsta 

• g[1ngen vid 1977 eller senare ;\rs taxering. dvs. i de fall ansökan om att 
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teckna försäkringen kommit in efter utgången av år 1975. 
Jag anser vidare all villkoren för försiikringar tecknade före utgången 

av år 1975 i princip inte bör få Jndras i vidare mån iin som följer av li'e 

nya bestiimmelserna. Jag iir medveten om att villkorsiindringar förekommer 
i viss utstriickning och all de iir motiverade av all anpassa försiikringen 

till individuella behov. Sådana försiikringar som har tecknats pä grund av 

ansökningar, som har kommit in till försiikringsgivaren före utgängcn av 

år 1975, bör således få ändras på grund av förhållande som inträffar även 
under år 1976. Därefter bör emellertid inga andra ändringar få ske än vad 

som följer av de nya bestämmelserna. De iindringar som enligt vad jag 

har föreslagit bör få ske t. o. m. år 1976 skall medföra de konsekvenser 
i beskattningshänseende som f. n. gäller i fråga om försäkringen. 

Kommitten har föreslagit att en iindring i strid mot de nya bestiimmelserna 

skall medföra avskallning hos !'örsiikringstagaren av premiereserven, men 

att försiikringen det oaktat bibehåller sin karaktiir av P-forsiikring. Detta 

medför duhbelbeskattning. Jag godtar emellertid kommittens förslag i denna 

del. I det föregående har jag föreslagit flirhud mot iimlring av P-försiikring 

till K-frirsiikring. Det bör inte vara möjligt att uppn<'i ett sådant resultat 

genom att göra överenskommelse om villkor i strid mot bestiimmelserna. 

I vissa fall kan svårigheter uppkomma att skilja mellan iindring av för

siikringsavtal och nyteckning. Enligt min mening hlir varje iindring i ett 

avtal som medför ökad premieförpliktelse anses som nyteckning. Kapital
viirdet av äterstående premier får alltså inte ökas genom iindringen. Vidare 

rnr premien inte något beskattningsår överstiga vad som avtalats senast 

den J 1 december 1975. Detta innebiir följaktligen att iildre P-försiikringar, 

vars ärliga premie överstiger vad som kan godtas enligt de nya reglerna, 
även i det nya systemet kan gälla som P-försäkring med full avdragsriitt 

för premier om den ändras så att den avtalade premiebetalningstiden förlängs 
och premien sänks. Däremot bör inte godtas en avkortning av premiebe

talningstiden med ökade premier även om årspremiernas kapitalvärde förblir 

oföriindrat. 
Enligt nuvarande regler kan en i utlandet tecknad försäkring efter med

givande av RSV godtas som P-försäkring. Jag har i det föregående föreslagit 

att sådan dispens framdeles inte skall kunna meddelas. Jag anser dock att 
ansökningar som inkommit till RSV senast den J I december 1975 bör prövas 

enligt nu gällande regler. Vidare bör utländsk försäkring som godtagits som 

P-försäkring även fortsättningsvis anses som sådan försäkring. Vad jag i 

det föregående föreslagit betriiffande äldre P-försäkringar bör dock äga mot

svarande tillämpning på dessa utländska försäkringar. 

I fräga om de kvantitativa villkoren, dvs. bcgriinsningarna i avdragsriitten, 

finns anledning att diskutera skillnaden i behandlingen a\' st1dana försiik

ringar som hartecknats rå grund av ansökan som kommit försiikringsgivaren 

till handa eficr den 20 januari 1975 <I ena sidan oc:h iildre fiirsiikringar t1 
andra sidan. Jag vill emellertid först siiga att jag delar kommittens upp-
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fattning att reglerna hör utformas 1 princip på sådant siitt att etier hancl 
samtliga llirsiikringar rörs in under begriinsningsreglerna, oavsett niir de har 

tecknats. En försäkring vilar visserligen på avtal, men till skillnad frän vad 
som gäller om civilrättsliga avtal i allmänhet kan en försäkringsgivare inte 
tvinga fram premiebetalning med exekutiva åtgiirder. Det linns s{1ledes hii1· 
alla möjligheter att iindra försäkringen så att den passar i det nya systemet. 
Med detta synsiitt - och mot hakgrund av vad jag nyss har anfört i fråga 
om de kvalitativa villkoren såvitt avser iildre försiikringar - blir frågan om 
vilka forsiikringar som omedelbart och i full utstriickning skall omfattas 
av de nya avdragsreglerna a\' mindre intresse. Man bör i princip undvika 

retroaktivitet till nackdel för de skattskyldiga i skattelagstiftningen. I detta 
speciella fall linns dock goda skiil att t<ilja kommittens forslag. Försäk· 
ringsanstaltcrna har frivilligt inriittat sig hiirerter vid tecknandet av forsiik· 
ringar fr. o. m. den 21 januari 1975. De som inte observerat kommitten~; 
presskommunike har således blivit uppmiirksammade på den vid kontakt 
med försiikringsgivaren. Om någon iindock har velat teckna fiirsiikring i 
strid mot kommitteförslaget, har detta kunnat ske men på vederbörandes 
eget ansvar. Ni\got skiil att i efterhand gynna ett sådant förfarande finns 
inte, i synnerhet som detta skulle leda till att andra, som lojalt följt re
kommendationerna kunde känna sig missgynnade. På grund av vad jag 
s{1lunda anfört flireslår jag att de kvantitativa villkoren bör tilliimpas i fråga 
om försiikringar diir ansökan kommit flirsiikringsgivaren tillhanda etier den 
20 januari 1975. 

I det föregäende har jag foreslagit andra regler för avdragsriitten för P
fi.irsiikringsprcmie fo dem som finns i kommittcforslagct. Enligt min mening 
hör emellertid generösare regler gälla vid 1976 {1rs taxering iiven i fråga 
om forsiikringar som har tecknats på grund av ansökan efter den 20 januari 
1975 på så siitt att betalning för premien kan beaktas vid nämnda taxering. 
För ett sådant stiillningstagandc talar hl. a. nyssniimnda omstiindighet att 
anstalterna så gott som genomgå.ende synes ha tillämpat de av kommit
ten föreslagna begränsningsreglerna. Jag anser tHirför att avdraget 
vid 1976 ärs taxering bör fal uppgä till högst 20 ",.av A-inkomst i inkomstsl<1-
get tj~inst och 40 ",, av A-inkomst i inkomstslaget jordbruksfastighet oci 
rörelse. I intet fall hör dock avdrag få beriiknas på inkomst över 20 basbelopp. 
liar den skattskyldige under ftr 1975 erlagt premie för iildre förstikring och 

iiven tecknat en ny sådan efter den 20 januari 1975. bör avdrag för premie 
rör denna nya försiikring medges endast i den mån premien för denna ny
tecknade försiikring jiimte premien för den ~ildre flirsiikringen ryms inom 
avdragsheloppet 20 resp. 40 '',, av ;\-inkomst intill 20 basbelopp. 

Vid 1977 [irs taxering anser j<ig att de nya reglerna bör gälla fullt Ul. 

Kommitten ll:ireslär \'idare att övcrgångsvis skattskyldig hör fä göra avdrag 
inom ramarna för tillåtna premieavdrag iiven för premie för ?-försäkring 
som ~igs av den skattskyldiges omyndiga barn. Detta bör enligt kommitten 

giilla om frirsiikringen har meddelats senast den 31 december 1975. Jag 
kan godta en s[1dan ordning. 
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5. 7.l l}ii11.1·1epe11siu11.~/ärsiikri11g 

Enligt kommittdorslaget skall i de f'all tjiinstepensionsf'örsiikring har teck

nats efter den 24 april 1975 - dagen för betänkandets publicering - belopp 
motsvarande arbetsgivarens premie tas upp till beskattning som förmfö1 

hos den anstiillcle. De föreslagna villkoren avses betriilfonde dessa frirsiik

ringar giilla, om försiikringen teeknats efter utgången av är 1975. 

Si'tvitt avser andra tjiinstepensionsförsiikringar, dvs., försiikringar tecknade 

senast den 24 april 1975, föreslår kommitten att arbetsgivarens premie endast 

skall minska belopp varmed den anstiillde eljest skulle m premieavdrag. 

Ilar den anstiillde genom eget eller niirst{1encles innehav av aktier eller andelar 

bestiimmande intlytam.le i aktiebolag eller förening som iir hans arbetsgivare, 

avses dock förmånsbeskattning skola ske. 
Jag har i det föregående föreslagit en begriinsning i avdragsriitten för tjiin

stepensioner utan samband med l\.irsiikringstagares riitt till avdrag för egen 

forsiikring. Kostnad for tryggande av tjiinstepensionering bör säledes inte 

medföra skattekonsekvenser för den anstiillde. Enligt min mening bör vidare 

avtal om pension som triilli1s före utg[mgen av <'ir 1975 i princip liimnas 

helt orubbade. 

Ett avsteg hiirifri'tn anser jag dock påkallat i fråga om anstiilld, som har 

ett bestiimmande intlytande i det bolag eller den ekonomiska förening som 

utgör den anstiilldes arbetsgivare. En definition på huvuddeliigare linns i 

5 ~ tryggandelagen. Jag anser emellertid den diir angivna kretsen för sniiv 

for att kunna godtas i skattesammanhang. Till grund för bedömandet hu

ruvida en anstiilld har b.:stiimmande inflytande bör enligt min mening liiggas 

det samlaLie innehavet av aktier eller andelar hos den anstiillde och honom 

niirstäende. Med niirstäende bör i sammanhanget avses föriildrar, far- eller 

morföräldrar. make, avkomling eller dennes make, syskon, syskons make 
eller avkomling och vidare iivt:n dödsbo vari den ansUllde eller ndgon a\' 

niimnda personer är del~igare. Utgör detta innehav av aktier eller andelar 

mer iin hiilften av aktierna i bolaget eller andelarna i föreningen eller vid 

olika röstetal mer iin hiilften av rösterna. bör säleclcs siirskilda regler giilla 

i fråga om a\'dragsrUtten för premie flir tjiinstepcnsionsfiirsiikringar. I si1clana 

fall bör niimligen framdeles inte goLitas prt:mica\'drag i \'idare mån iin rnd 

som behövs för trygganclc a\' pension intill planpensionsnivå, oa\'sett niir 

pensionslöftet har liimnats. Har arbetsgivaren tidigare skapat ett skydd som 

överstiger planni\'ån, linns ingen anledning att medge ytterligare avdrag. 

Det forh{1llandet att arbetsgivaren tidigare har tecknat och slutbetalat en 

försiikring m:h diircfter överlåtit försiikringen till den anstiillde. skall hiirvid 

sjiilvfallet inte föriindra situationen. Avgörande för arbetsgivarens avdrags

riitt bör således vara det pensionsskydd han under anstiillningsticlen har 

byggt upp .. Ä.r fräga om tjiinstepension som iir temporiir, bör hiinsyn tas 

till vilken pension som skulle ha utgätt vid li\'S\'arig pension och sådan 

pension jämföras med förmåner enligt planpcnsion. Det nu anförda i fråga 
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om anstiilld med bcstiimmande inflytande hör tilliimpas redan vid l 97f 
i\rs taxering men vid den taxeringen endast for försiikring, som har tecknat~ 

pii grund av ansökan som kommit försiikringsgivan::n till handa efter den 

24 april 1975, dvs. den dag som kommillen föreslagit. Även hiir giiller del 

resonemang i fråga om relr1)aktivitel som jag har anfi.in i det föregi\ende 

savitt avser egen pensionsförsiikring. 

1 övrigt hör emellertid, som jag nyss har sagt, avtal om pension. soff, 

triiffas flirL' utgången av tir 1975, kunna tryggas med obesk<tltadc medel. 

Även en framtida höjning av sådan pension hör fä tryggas med obeskallade 

medel, under förutsiittning att höjningen grundas på skriftlig utfostelse av 

arbetsgivaren senast den ~l deL'ember 1975. Vad jag nu har sagt innebä.

allts[1 att arbetsgivaren har full avdragsr;ill för premie för tjiinstepcnsions

försiikring, som redan har tecknats men iinnu inte slutbetalats liksom for 

tjiinstepensionsförsiikring som framdeles kommer att tecknas för all infria 

sådant löl"te. i\ ven i det fall löftet har tryggats genom kontoavsiittning tinn:; 

alltsä möjlighet all överg[1 till pensionsförsiikring för all trygga löftet. Della 

förutsiiller dock all de pä kontot avsalla medlen återförs till beskallning 

enligt nu giillande bestiimmelser. 

I fr<iga om pensionslölie, som har liimnats efter utgången av år 1975. 

giiller de nya reglerna obetingat. 

Vad slutligen angfa dl' kvalitativa villkoren för P-försiikring blir samm·.1 

giilla i fr{1ga om tjiinstepensionsforsUkring som jag i det föregående har fö

reslagit för egen P-llirsiikring. 

5. 7.3 A 1·siit111i11g 1ill 1w11sio11.'istifie/sc och pc11sio11sko111u 

KommittCn fi.iresl[tr att etc nya best1immclserna skall giilla första gi'.tngen 

vid I 977 ärs taxering och tilliimpas endast p{1 pensionslöften, som liimnas 

efter utg[\ngcn av år 1975. För andra liiften anser kommitten all Uldre rcgkr 

skall giilla. 1 fråga om anstiillda med hcstiimmande inflytande och pen
sionslöfte som ger bättre förmån än enligt planpcnsion föreslå<> dock att 

a\·siillningen till konto inte fär ökas utÖ\'Cr vad snm redovisats for upplupen 

del av s~\dan utl1istelse vid arbetsgivarens taxering år 1976. 

Fiir egen del vill jag framhålla att man bör anknyta till vad som skall 

giilla betrii!Tande tryggamlc av tjiinstcpensionslölien genom fl:irsiikring. :\ v

scr tryggandet ell pensionslöfie som har liimnats fi.irc utgangen av i'tr 1975, 

bör avsiittning i princip fä ske enligt nu\·arande regler. Ett avstL'g bör dock 

giilla i fråga om anstiillda med bestiimmande inflytande. För sådan anstiilld 

biir avsiillning till stilielse eller konto fa ske endast i den m~m den avser 

kostnad for att trygga pen.~ion enligt allmiin pensionsplan. Denna begriirb

ning bör avse avsiillningar i riikcnskapsår, som har avslutats efter utgtmgcn 

av juni 1975. Under remissbchandlingen har vidare viickts frågan huruvida 

avsiittning för pensionering av anstiilld med bcstiimmande inflytande på 

sikt bör anpassas till de nya reglerna och i den mån pensionsmedlen blir 
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disponibla enligt nu g~illande regler en återföring till beskattning bör ske. 

Även om det finns skäl som talar för en sådan ordning är jag inte beredd 

att i detta lagstiftningsärende tillskapa ett system med avtappning av konto 

i vidare mån än som gäller i dag. Jag vill emellertid i detta sammanhang 

ytterligare framhålla följande. Även efter genomförandet av den lagstiftning 

som nu föreslås kvarstår vissa problem såvitt avser pensionsstiftclse- och 

kontoavsättningar. Ett sådant problem är förhållandet mellan de här fö
reslagna skattereglerna och tryggandelagens bestämmelser. Ett annat är frå

gan om avtappning av konto liksom återföring av medel som avsatts till 

stiftelse i fall där avsättningarna kan antas uppenbarligen ha tjänat annat 

än pensioneringssyfte. Jag är beredd att göra en översyn av dessa frågor 

i annat sammanhang. 

I fråga om löften som lämnas efter utgången av år 1975 bör de nya reglerna 

tillämpas i full utsträckning. 

6 Hemställan 

Med hänvisning till det anförda hemsfaller jag att regeringen röreslår riks

dagen att antaga förslagen till 

I. lag om ändring i kommunalskattelagen (1928:370), 
2. lag om ikrafttriidande av lagen ( 1975:00 ) om ~indring i kommunal

skattclagen ( 1928:370), 
3. lag om ändring i lagen ( 1969:754) om ändring i kommunalskattclagen 

( 1928:370), 
4. lag om lindring i lagen ( 1947:576) om statlig inkomstskatt, 

5. lag om lindring i lagen ( 1958:295) om sjömansskatt, 

6. lag om ändring i taxeringslagen (1956:623), 

7. lag om ~indring i lagen ( 1927:77) om förslikringsavtaL 

8. lag om ändring i lagen (1941:416) om arvsskatt och gävoskatt. 

7 Beslut 

Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och beslutar 

att genom proposition föreslå riksdagen att antaga de förslag som före

draganden har lagt fram. 

10 Riksdagen 1975176. I sam/. Nr 31 
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Bilaga I 

Antal inkomsttagare vid 1973 :lrs taxering llll'd avdrag för P-försäkringsavgiftcr 
iivcrstigandc visst belopp i kr. 

15 000 
20 000 
25 000 
30 000 
40 000 

511 ono 
60 ()()() 
80 OIJO 

100 ()()() 
150 000 
200 000 

AHlragssumma, rnkr. 
··-·----------------

14 265 
10 5<J I 
8 (J(i8 

6 412 
4 457 

3 340 
2 3Wl 
I 578 
I 169 

532 
338 

644,l 
582. I 
527.4 
483, I 
417.4 

368.8 
318.4 
263.4 
227,7 
154.2 
121,6 



Utgående pensionsförmåner enligt kommittens huvudregel i det fall den försäkrade tecknar försäkring vid 35 års ålder och då har inkom~t motsvarande 7,5 bas
belopp och senare får successiva löneförhöjningar i 5-årsintervaller så att han vid 55 år uppnår en inkomst motsvarande 20 basbelopp. Medförsäkrad är en tre 
år yngre hinna. Antagen penningvärdeförändring 4,8 % per år 

.\\t\L'r Inkomst Il l . .\k\L'rspens1011 SjukpL'nsion .~\nkl'pL'llSIOll BarnpL'llsiun PrL'llliL' 

.i5 
3(, 

37 
0.8 
_1<) 

41) 

4 \ 
42 
4.~ 

44 

4S 
46 
47 
48 
.~') 

511 
SI 
:'2 
) -~ 

54 

5S 
.'h 
57 
)X 
:'<J 

hlJ 

h\ 
62 
6.' 
h4 

Kr. Bas· 

67 Sil() 

71.l 740 
74 \ 38 
77 t)<J2 
8 \ 420 

I \ ·' 780 
\ \l) 2·Hl 
124 'llifl 
130 l)()l_I 

I .>7 2411 

179 7X 
188 42 
I LJ7 4h 
2(J(i '13 
2 16 87 

<I) 4 74 
I 1<)'(,bfl 

24 512 
41.i O•lf, 

Sh 41 I 

45') 7 20 
48 I 81111 
5114 <J2(1 

:i 2'! I hO 
'54 5hll 

5X \ I X(I 
1'11lJ fl(,(I 

h3K 31HI 
hhX '!40 
711 I IJ(,fl 

i'L'lnpp 

.::-
7 .S 
7 .S 
7 .5 
7 .5 

111 
\Il 
J(I 

J(I 

llJ 

12 .s 
125 
12.5 
12 .S 
12 .5 

I h.2 
I (>.2 
I <-•.2 
I <>.2 
I l'.2 

211 
211 
2 (1 

211 
211 

2i I 
211 
211 

211 
211 

Kr. i•;. 

·' 3 7 4S 
3S I X6 
3h (> \4 
38 026 
39 416 

2 5 I I 
..+ ~58 
h 17 \ 
7 <JS I 
'! ()<)8 

72 2<)\I 

74 412 
71> 455 
7'K 45.'i 
8(1 4(1 I 

128 5(1<) 

U2 \7X 
l 3:' 7 "22 
13<) I.\~ 

142 40_\ 

I 3 .\5LJ 
I 7 076 
I Il (,(I.\ 

I .i CJ 12 
I h 9'1S 

17'1 87.'i 
IX2 392 
I 84 S4f1 
IS:' :i.' I 
IX7 33H 

av I 

50.0 
49.7 
49.4 
48.() 
48.4 

46.2 
45.h 
45,0 
44.3 
43.5 

40.2 
3lJ,5 
3i'U 
.n.9 
37, I 

43.5 
42.7 
41.8 
40.9 
41J.11 

'5.S 
34. 7 
.n.s 
3 2.'l 
31.'J 

I.I.I 
<).') 

8,LJ 

7.'!J 
lJl, 7 

Kr. i'.:; 

_n 745 
·'5 186 
36 614 
.>8 026 
-~(} 41 (1 

2 5 \I 
4 J58 
(, 171 
7 951 
') (19S 

2 2 <)() 

4 412 
() 45.'i 
8 455 
11401 

128 509 
J.'2 17}-) 
L~S 7 2 2 
1.1'l I 3 5 
142 403 

I 3 359 
I 7 07ti 
I fl li03 
I 3 <) 12 
I 6 •J'H> 

179 'i\7 5 
I ~2 .i92 
I 84 5411 

I X5 S5 I 
187 J_iX 

av I 

50.0 
49.7 
49.4 
48.9 
48.4 

46.2 
45.6 
45.11 
44.J 
43.S 

40.2 
_,9.5 
38. 7 
37.9 
.17.1 

43.5 
42.7 
4 l.8 
40.9 
40.11 

S.5 
4.7 
3.X 
2.~l 

1.9 

31.il 
29.ll 
28.9 
2 7.8 
~(1. 7 

Kr. i'.: 

16 87 2 
17 593 
18 3(17 
19 013 
llJ 70X 

2h 256 
27 \ 79 
28 OX6 
28 976 
2'! 849 

6 145 
7 21.16 
8 22S 
() 228 
(I 2(10 

1>4 254 
66 (IP,'J 
(17 X() I 
69 56K 
71 202 

X\ hXO 
X3 53X 
X5 302 
X() <J56 
sx 499 

X'.I lJ.1X 
'111% 
92 2711 
92 9~6 
93 ()()l) 

av I 

25.0 
24.9 
.24.7 
14.5 
24.2 

23. l 
22.X 
12 .. 'i 
22.1 
21.7 

20.1 
19. 7 
19.4 
\9.0 
I k.5 

2 l. 7 
2U 
21\,9 
20.:i 
211.ll 

17 .8 
I 7 .3 
lh.9 
\ b.4 
I (i.0 

15.5 
15.IJ 
14.5 
13.'! 
13.4 

Kr. i·,, 

s 4J(i 
K 796 
9 IS4 
'J 506 
9 S54 

13 I 2X 
13 590 
14 043 
14 4XX 
\4 924 

1Xll72 
IS <;n3 
l<I 114 
19h14 
20 I 00 

3~ I ~7 

·'·' 1144 ) 3 ~) -~f_l 
_q 784 
35 6Ci I 

4(1 840 
41 711LJ 

42 h.' I 
..i_-; -l 7 ~; 

44 2511 

av I 

\ 2.5 
12.4 
12.3 
\ 2.2 
12.1 

\ l ,5 
11.4 
I I. 2 
I I. I 
10.9 

10.1 
9.LJ 
9,7 
·u 
9.3 

\11.lJ 
\ll.7 
10.5 
10.2 
Il.I.Il 

K.'J 

8.7 
S.4 
X.2 
8.0 

Kr. 

I 3 500 
14 148 
14 827 
15 538 
16 284 

22 756 
23 8-\8 
24 ~192 
2(> 191 
27 448 

35 9.:'X 
37 hX5 
·'') 492 
41 38X 
43 375 

88 642 
'-12 S98 
97 _154 

1112 02<) 
I 116 923 

137 <))(i 

144 q11 
15 I 4 76 
158 748 
IM• JhX 

174 354 
I X2 7 I X 
I 'I I 4<11_1 
21H11,x2 
2 I I.I .> 17 

i'';, 

av I 

20 
20 
2!1 
2() 

20 

20 
20 
20 
20 
211 

2n 
20 
21.1 
211 
211 

Il 
Il 

(I 

Il 
Il 

(I 

Il 
n 
l.l 
() 

Il 

Il 

(I 

(I 

Il 

lla'
l>L'lopp 

1.5 
I 5 
1.5 
1.5 
1.5 

2.n 
2.11 
2.n 
2 (I 
2 .I.I 

2 .5 
~-5 
~ .) 

~ .5 
2.5 

4.87 
4.87 
..\ .X7 
4.87 
.p;7 

h.11 
1).(1 
1,.n 
r_,_n 
h.(1 

(i.(I 

(>.Il 

6.1.l 
b.11 

(,.(I 

~ 

~ 
~ 
.... 

"tl ... 
0 
'? -IC 
-.J 
Ut ...... 
-.J 
Cl'\ 
~ -

~ __, 
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Bilaga 5 

Livsvarig åldcrspension från 65 års ålder vid tilliimpning av komplctteringsregcln. 
Försäkringen tecknad av 35-årig man. Antagen penningvärdeförändring 4,8 % per 
,)r 

---·· 

Ar A ldl'r lkr:iknat Premie ~bnatlig 

vid tec·k- basi>L'ltlpp ~ 2 l.l pension 
nandet ~Il 

kr. kr. kr. 
-···---··- --- ---·---- ------·· 

1974 .15 9 noo I 8 000 :<46:94 
1975 311 <J 43 2 18 864 351 :48 
I ':1711 .\7 ') 8~-5 19 770 358 :07 
1')77 JX I Il.\~ lJ 20 718 363 :70 
1978 YJ ] Il 8~(l 21 712 369 :3(1 

197'! 411 11 378 22 756 375 :0<) 
19811 41 11 924 23 848 380 :H2 
IY8 I 42 12 4% 24 ')<)2 386 :5 7 
l<JH2 43 I .3 0'.16 16 I 92 392:34 
1983 44 u 7:~4 27 448 398:10 

1984 45 14 )H) .:?H 766 403 :86 
I ')85 411 15 074 30 148 41)9:62 
IYHli 47 15 7'l 7 31 594 415JI 
1987 48 16 55.'i .n Il I) 420:95 
1988 49 I 7 35!1 34 700 4 2<i:54 

19X'l 511 Pl IH) 36 366 432:1J5 
1•19n 51 I" 11)6 38 112 4.3 7 :44 
I 991 5] l'I 9711 J<J 940 441:68 
I 99 2 .'i 3 211 '.1.:?Y 41 858 44 7 :77 
1•1 1n 54 21 933 43 866 45 2 :66 

19'14 55 22 (J~() 45 <)7 2 457:.n 
I 995 .'\(1 24 ()<)(I 48 180 461 :76 
I 9'H1 57 ~5 246 511 4ll2 465 :R<i 
I <l<J7 )X 26 458 .'\2 'Jlh 41i9:1i2 
l'l<J8 5q 1~ _, 728 55 4.'i6 4 72:99 

1999 Ml 2l) (J~':I 58 118 4 75 :'!I 
211111) 61 311 45' 611 '1116 4 78 :.\I 
2110 I (l~ .11 l) 15 (1.1 R.30 480:17 
211112 (i_\ 33 4-17 hh 894 4K I :39 
21Hl.1 64 .35 ll.'i-1 7(1 I llh 481 :92 
-------· ··-------· ·-·---·-----· 

Summa m:in:itlig pl'll,l•.lll fr:rn 6.'i :1r 12 7 3 7 :fi I 
Arliµ rcn,icin fLlll h5 ~tr 152 X51 :32 
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