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Till statsrådet Bo Lundgren

Den 2 december 1993 bernyndigade regeringen statsrådet Bo Lundgren
tillkalla särskild utredare med uppdragatt göra översynatten en av

lagstiftningen allemanssparandet.rörsom
Med stöd bemyndigandet förordnades fr.o.m. den januari1 1994av

byrádirektören Jörgen Appelgren särskild utredare och rådmannensom
Gunnar Larsson expert.som

Utredningens slutsatser och bedömningar redovisas i detta betänkande.
Uppdraget därmed slutfört.är

Stockholm den 30 1994mars

Jörgen Appelgren
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Sammanfattning

När dessa rader skrivs har det dagen gått tio år sedan alle-nästan
manssparandet introducerades den första april 1984. Sparformen blev
omedelbart mycket populär och i dag omkring miljonertresparar per-

i något de två alternativen allemansspar och allemansfond.soner av -
Behållningen på allemanssparandet uppgick vid årsskiftet till 135 miljar-

kronor,der lika fördelat mellannästan allemansspar och allemansfond.
Under dessa tio år har det skett betydande förändringar i sparandets

allmänna villkor. När allemanssparandet infördes beskattades sparandet
ganska högt. För den inte hade utgiftsräntor kvittaatt emotsom var
skattesatsen på sparande 50-80 Allemanssparandet liksom dessprocent. -
företrädare skattesparandet blev små skattegynnade fickor där spararna-
kunde få positiv real avkastning på sina sparade medel.en

Genom skattereformen några år sänktes skatten sparande isenare
allmänhet, samtidigt enhetlig beskattning eftersträvades.som en mer
Detta ledde till allemanssparandet började beskattas, först till delatt en

efter hand fullt Den sista förmånen bort vid årsskiftet.ut. togsmen
Därmed har förutsättningarna för allemanssparandet förändrats ett

avgörande I ochsätt. med allemanssparandet inte längre skatte-att är
har det egentliga skälet ha de särskilda ochgynnat placerings-att spar-

regler återfinns i lagen allemanssparande fallit bort.som om
Regeringen har därför tillsatt denna utredning med uppgift göraatt en

översyn allemanssparandet. Viktiga utgångspunkter har varit delsav att
reglerna för allemansfond helt skall integreras med dem gäller försom
vanliga värdepappersfonder, dels förändringarna i allemansspar inteatt
skall framkalla utflöde sparmedel. Det minstinteett ärston av senare
viktigt för statsskuldsförvaltningen.
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Allemansfond

placerings-nuvarandeutredningenallemansfond attBeträffande menar
värdepappersfondervanligaförgällermed demjämförelseiregler som-

möjligheternavad gällerutgångslägeallemansfondema sämreettger-
sprida riskerna.avkastningerhålla hög attsamtatt en

tidigareinvändningar motde restsutredningenVidare att somanser
förgällerdemregler medallemansfondemaslikställaförslaget somatt

bärighet.någoninte längre ägervärdepappersfondervanliga
allemansfondemautredningenföreslårbakgrund att om-dennaMot

i allemans-anpassningardevärdepappersfonder. Förvanliga attbildas till
intereglerändradenödvändigablirplaceringarfondemas genomsom

anpassnings-allmänföreslåsförförlusternågraleda tillskall enspararna,
år.period ett

någoninte i störreförändrasallemansfondsparamaförSituationen
idaguttagsavgiftdenutgår inteombildningenVidutsträckning. som

självahellerpåverkas inteBeskattningenvidbelastar avuttag.spararen
avgiftsstrukturvilkenfastställafondbolagetmåsteombildningen. Däremot

anmodasFondbolagenframöver.gällaskallplaceringsinriktningoch som
önskarde såsåombildningentid förei god attdetta omgöra spararna -

reglerna.nuvarandefond till debytakan-
värdepap-vanligaochallemansfondemaförreglernaLikställandet av

administrerarfondbolagDeföljdeffekter.får någrapersfonder som
reavinsterfondsparamasföruppgiftsskyldigheti dagallemansfonder har

skyldig-Motsvarandefondandelar.försäljningvidreaförlusteroch aven
värdepappersfonder.vanligaharfondbolagförinteexisterarhet som

gällatillvidgasuppgiftsskyldigheten attföreslårUtredningen attnu
värdepappersfonder.samtliga

in-andelsägamassigskiljerdag äridär reglernaområdeEtt annat
visstfondspararnaallemanssparande ettflytande. garanterarLagen om

Enfondens styrelse.delarväljerandelsägamainflytande att avgenom
värde-vanligaidemförtidigarefannsmotsvarande rätt spararsom

1991.årbortdennapappersfonder rätt togsmen
slopamednackdelarfinnsdetemellertid attUtredningen attanser

genomförs.ändringarandranågrainflytandefondandelsägamas attutan
näringslivet.maktkoncentration iökadleda tillförfarande kansådantEtt

bevistaförintresseandelsägamas attkonstaterasSamtidigt kan det att
Utredningeninflytande äraktivtoch utöva svagt.andelsägarstämmor

där frågansammanhangifråga bör in störredenna sättas ett omattanser
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fondernas i allmänhet behandlas. avvaktanägaransvar l resultatet från
sådan utredning föreslås nuvarande regler bestå, det innebärtrots atten

värdepappersfonderolika får skilda regler detta område. Dennaatt
situation förutsätts dock bara bestå under kortare period.en

Allemansspar

Vad gäller allemansspar konstaterar utredningen Iagreglering inteatt en
nödvändigär sikt. Samtidigt utredningen i enlighet med dettasom

föreslår lagregleringen upphör, finns det synvinkel ingenatt statensur
anledning avveckla allemansspar. Sparformen kan mycket fortlevavälatt
och förhållandet mellan Riksgäldskontoret och bankerna kan i framtiden
regleras avtal.genom

Förändringarna innebär emellertid allemansspar de facto kommeratt att
skilja sig allt mindre från vanligt banksparande. kanDet därför inte
uteslutas bankernas eller reaktioner blir sådanaatt sparfor-attsparamas

inte kan fortleva måste avvecklas. Med tanke den be-utanmen stora
hållningen på allemansspar och behovet stabilitet i statsskuldsför-av
valtningen bör eventuell avveckling allemansspar ske under ordnadeen av
former. Nuvarande avtal mellan Riksgäldskontoret och bankerna är ett-
åriga och reglerar inte hur eventuell avveckling skall till. Fråganen
har inte aktuell tidigare. avsaknadI framtida lagstift-ansetts vara av en
ning bör Riksgäldskontoret långsiktigaupprätta samarbetsavtal med
bankerna. Därvidlag bör bland reglera hur eventuelltparterna annat ett
framtida avvecklande skall genomföras.

l avvaktan på sådana föreliggeravtal bör allemansspar reglerasatt
lag. Samtidigt utredningen slutdatum för lagstift-genom att ettanser

ningen bör fastställas. Detta bland för klargöra vad gällerattannat som
det skulle visa sig det saknas grund för långsiktigt samarbeteattom ett

mellan Riksgäldskontoret och bankema. Utredningen föreslår därför att
lagen allemanssparande upphävs vid utgången 1997.om av

Detta innebär Riksgäldskontoret och bankerna inte kommeratt om
fortsättningöverens och Riksgäldskontoret inte fortsätter iom en om-

regi eller med någon samarbetspartner så avslutas alle-egen annan -
enligt utredningens förslag vid årsskiftet 199798. De medelmansspar

vid den tidpunkten kvarstår på allemanssparkonton betalas då tillsom ut
spararen.



1994:50SOU10

Uruttagsavgiften lutgårslutåterbetalning procent. spara-Vid omen
åter-ellerdåohemuluttagsavgift uttagetsynvinkel kan somsynasenrens

emellertidskulleuttagsavgiftUtaninitierasintebetalningen spararen.av
Medstarkt.blislutdagentillkontotmedlenbehållaincitamentet att

delbetydandeolyckligtdetstatsskuldsförvaltningentanke på enomvore
gång.ochåterbetalasskullebehållningen sammaenav

Övrigt

Lånerättenbort.allemanssparandettillvarit knuten taslånerättDen som
kreditmarknadensedanbetydelsereellhaft någonpraktiken intehar i av-

reglerades.
föreslagnadeinformationsinsatservilkadiskuterasAvslutningsvis som

RiksgäldskontoretföreslårUtredningenpåkallar.förändringarna att er-
föreståendedeinformeraföri anslagkronormiljonerhåller 10 att om

allemanssparandet.iförändringarna
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Författningsförslag

tillFörslag
Lag ändring i lagen 1983:890 allemanssparandeom om

Härigenom förskrivs i fråga lagen 1983:890 allemanssparan-om om
de

dels 8a, 26 28 §§ skall upphävasatt -
dels 9 och 25 §§ skall ha följande lydelse.att

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

1§2
I denna lag behandlas den särskilda dennaI lag behandlas den särskilda
sparform allemanssparande sparformen allemanssparande.som

förenad medär skattelättnader Lagen gäller, med de undantag
enligt 2 § lagen 1988:847 i andra stycket, förävenom som anges
skattelättnaderförallemanssparan- sådant sparande sker i andelarsom
de. Lagen gäller, med de undantag i allemansfond enligt lagen

i andra stycket, för 1993:931även individuelltsom anges om pen-
sådant sparande sker i andelar sionssparande.som
i allemansfond enligt lagen
1993: 931.0m individuellt pen-
sionssparande.

Bestämmelserna i 3 § andra Bestämmelserna i 3 § andra- -fjärde styckena, 8a, 9 och fjärde styckena, 9 och 19 -19-28 §§ skall inte tillämpas i fråga 25 §§ skall inte tillämpas i fråga
sådant sparande i allemansfond sådant sparande i allemansfondom om
sker enligt lagen individu- sker enligt lagen individu-som om som om

ellt pensionssparande. ellt pensionssparande

3§3
Sparmedlen skall in isättas Sparmedlen skall in isättasen en
svensk bank enligt banköverens- enligt överenskommelsesom som
kommelse Riksgäldskontoretmed med Riksgäldskontoret förmedlar
förmedlar allemanssparande. En allemansparande. En fårsparare

får inte inteän på allemans-änsparare ettspara mer ettspara mer
allemanssparkonto och i fler två sparkontoän och i fler tvåän alle-

lLagenomtryckt 1986:522.
Senastelydelse 1993:934.
Senastelydelse 1993:548.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

flyttafår intemansfonder. Hanfår flytta-allemanssparfonder. Han
allemans-mellansparmedelsinaallemansspa-sparmedel inomsina

allemansfond. Omoch enrandet. spar
alle-förmedlabank upphör att

fårmanssparande över-sparareen
på allemans-behållningsinföra
konto isådanttillsparkonto annan

bank.
fondbolagdetellerbankDenfondbolagdetbank ellerDen

överföring ärombesörjeröverföring ärombesörjer ensomensom
högstmedersättningtillberättigadmed högstersättningberättigad till

sinaförkronor150sinaför150 kronor spararenavspararenav
Vidöverföringen.förkostnaderNågonöverföringenför enkostnader

sistastycketenligt förstaöverföringskall inte6 §uttagsavgift enligt
överför-dock ingenskallmeningbetalas.

uttagsavgiftutgå. Någoningsavgift
betalas.inteskallenligt 6 §

förstaiföreskrivsVadförstaföreskrivs iVad somsom
ilagi dennaochstycketilagi dennaochstycket annarsannars

också i frågagällerbankfrågamed undan-bank gäller,fråga omom
sparkassa.lån förbestämmelsernaför omtag om

för bosätt-bostad ochförvärv av
bosparlån i 8 §övrigtning i a

i frågaockså§§,och 26 28 om-
sparkassa.

SparkassaRiksförbundsHSB:shossparkontosparandevisstFör
Riks-anordnatsparande ärför visstSparkassa avHsBzs somsamt

och24enligtbestämmelsersärskildagällerföreningekonomiskbyggen
25 §§.

8§
sparmedeltillOm rätten genom

páeller sättöverlåtelse annat
ellerövergår till någon omannan
fordran,sinpantsätterspararen

betalasmedelinneståendeskall ut.

§gäller enligt 3begränsningardeöverskriderOm somsparareen
tillsparmedlen betalasoriktigt insattaskall de uteller 4stycketförsta

gottskrivasmedel skallpâ dessavärdeökningellerNågonhonom. ränta
alle-andelar iförvärvatsharsparmedlendet förOm enspararen.
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

mansfond och andelsvärdet därefter har sjunkit, skall beloppet jämkasom
i motsvarande mån.

Wd utbetalning enligt första
stycket skall uttagsavgift enligt 6 §
erläggas.

49§medelDe in påsätts allemanssparkonto skall överföras från ban-ettsom
ken till Riksgäldskontoret.

Pâ de medel in pá På de medelsatts in påett sättssom ettsom
allemanssparkonto utgår årlig allemanssparkontoränta utgår årlig

skall lägst det Regeringenränta. ellermotsvara densom av myn-
riksbanken fastställda, vid varje tid dighet regeringen bestämmersom
gällande diskontot, minskat med meddelar föreskrifternärmaretre om
procentenheter. Regeringen eller vilken räntesats vid varjesom
den myndighet regeringen bestäm- tidpunkt skall gälla.

meddelar föreskrifternärmaremer
vilken räntesats vid varjeom som

tidpunkt skall gälla.

25§
Den bosparar i HSB eller Den bosparar i HSB ellersom som
Riksbyggen fâr under det kalender- Riksbyggen får överföra hela eller
år han fyller 28 år överföra hela del sparandet enligt 24 § tillav
eller den del sparandet enligt allemanssparkonto eller allemans-av
24§ till allemanssparkonto eller fond.
allemansfond.

Denna lag träder i kraft den januaril 1995.

4Senastelydelse 1989:510.
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tillFörslag2
allemanssparande1983:890ändring i lagenLag omom

allemans-1983:890lagenfrågaförskrivs i omHärigenom om
1sparande

skall upphävas10-25dels att
lydelse.följandehaskall§§och 86dels att

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

1§2
särskildabehandlas denlagdennasärskilda IdenbehandlaslagdennaI

allemanssparande.sparformenallemanssparande.sparformen
undantagdemedgäller,Lagen

förstycket, äveni andrasom anges
andelariskersparandesådant som

lagenenligtallemansfondi
individuellt1993:931 pen-om

sionssparande.
andrai §3Bestämmelserna -

19och9styckena,fjärde -
i frågatillämpasskall inte§§25

allemansfondisparandesådantom
individ-enligt lagensker omsom

pensionssparande.uellt

3
medöverenskommelseenligtbankiinskallSparmedlen sättas somen

intefårallemansparande. En sparaförmedlar sparareRiksgäldskontoret
Hanallemansfonder.tvåfleri änochallemanssparkontopå än ettmer

allemansfond. Omochallemanssparmellansparmedelsinaflyttaintefår
sinöverförafårallemanssparandeförmedla sparareenbank upphör atten

bank.ikontotill sådantallemanssparkonto annanpåbehållning
berätt-överföring ärombesörjerfondbolagdetellerbank enDen som

kostnadersinaförkronor150högstmedersättning spararentilligad av
meningsistastycketförstaenligtöverföringVidöverföringen.för en

6 §enligtuttagsavgiftNågonutgå.överföringsavgiftdock ingenskall

lLagen 1986:522.omtryckt
1994:000.lydelseSenaste
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

skall inte betalas. Vad föreskrivs i första stycket och i dennasom armars
lag i fråga bank gäller också i fråga sparkassa.om om

För visst sparande på sparkonto
hos HSB.-s Riksförbunds Sparkassa
HSB.-s Sparkassa för visstsamt
sparande anordnat Riks-ärsom av
byggen ekonomisk förening gäller
särskilda bestämmelser enligt 24
och 25 §§.

4§
Varje får in högstsätta Varje får insätta högstsparare sparare
2 000 kronor i månaden i alle- 2 000 kronor i månaden i alle-
manssparandet. manssparandet eller det lägre

belopp regeringen eller den myn-
dighet regeringen bestämmer med-
delar föreskriftnärmare om.

6§3
Vid betalar tilluttag Vid betalar tilluttagspararen spararen
banken eller fondbolaget avgift banken avgift motsvarandeen en en
motsvarande det detprocent beloppet,ut-en procentav uttagnaav

beloppet, dock minsttagna 20 kro- dock minst 20 kronor.
nor.

8§2
Om överskrider de Om överskrideren sparare deen sparare
begränsningar gäller enligt 3 § begränsningar gäller enligt §3som som
första stycket eller 4 skall de första stycket eller 4 skall de
oriktigt insatta sparmedlen betalas oriktigt insatta sparmedlen betalas

till honom. Någonut ellerränta till honom. Någonut ränta
vârdeökning på dessa medel skall dessa medel skall gottskrivas

gottskrivas Om det förspararen. spararen.
sparmedlen har förvärvats andelar
i allemansfond och andels-en om
värdet därefter har sjunkit, skall
beloppet jämkas i motsvarande
män.

3Senastelydelse 1993:548.
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lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

april 1995.denkraft 1träder ilagDenna
alle-förgällermeningenförstastycketandra16 §Placeringsregeln i2.

1996.utgångenintillmansfondema marsav
harapril 1995den lföreallemansfondföretagsanknutenOm en

lagen§enligt 3näringsverksamhettillstånd tillansökt annanom
lagenibestämmelsernaskallvärdepappersfonder1990:1114 om

tillstândsprövningenså längegällaallemanssparande1983:890 om
pågår.

anledningutgå i attinteskall§enligt 6uttagsavgift avNågon4.
allemansfond upphävs.reglerna om
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3 Förslag till
Lag ändring i lagen 1990:1114 värdepappersfonderom om

Härigenom föreskrivs det i lagen 1990:1114 värdepappersfon-att om
der skall införas två paragrafer, 6 § och 9 följande lydelse.nya a a av

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

6 §a
I styrelsen för fondbolagett som
förvaltar värdepappersfonden
vilken tidigare reglerats lagenav
1983:890 allemansspamnde,om
skall flertalet ledamöter, och bland
dem ordföranden, väljas av en
ärlig fondandelsägarstämma. Om

fondbolag förvaltar flera sådanaett
fonder, skall för varje sådan fond
i fondbolagets styrelse ingå minst

ledamot, valts fondan-en som av
delsägarstämman i fonden.

I beslut för aktier irösträttom
fonden deltar endast de ledamöter
i fondbolagets styrelse harsom

fondandelsägarstämman.utsetts av

9 §a
En fond får årligen dela ut ett
belopp motsvarande sammanlagt
högst tvâ fondens värdeprocent av
vid utgången det före-närmastav
gående kalenderåret till viss stiftel-

eller visst trossangñtnd ellerse
sammanslutning, dockannan en-

dast svensk juri-ärmottagarenom
disk och inte har till syfteperson

i sin verksamhet tillgodose med-att
lemmarnas eller andra enskildas
ekonomiska intresse.

Denna lag träder i kraft den 1 april 1995.
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tillFörslag4
ungdomsbosparande1988:846i lagenändringLag omom

ungdoms-1988:846lagen3ochföreskrivs lHärigenom omatt
lydelse.följandeskall habosparande

lydelseFöreslagenlydelsevarandeNu

l§
bestämmelserinnehållerlagDennabestämmelserinnehållerlagDenna

ungdomsbosparande.ungdomsbosparande. omom
medlagenImedl lagen avsesavses

ungdomsbosparande den sär-
förenadsparform ärskilda som

§enligt 3skattelättnadermed
skattelätt-1988:847lagen om

ochallemanssparandenader för
ungdomsbosparande

ellerbanksvenskbankbank ellersvenskbank2. enen
ochsparkassa,ochsparkassa,

isparkontobosparkontoi 2. ettsparkontobosparkonto ett
försparkassa,bank eller avsettförsparkassa,bank eller avsett

tillknutetsparande är tur-tillknutet ensparande är tur- somensom
bostadsförvärv.ordning förbostadsförvärv.ordning för

3§
bank,iinskallSparmedlen sättasbank,in iskallSparmedlen sättas

tillansluteträntebärande kontotillanslutetkontoräntebärande
Tillungdomsbosparandet.Till sparan-ungdomsbosparandet. sparan-

ochbosparkontonfår anslutasoch detbosparkontonfår anslutasdet
slagsådantsparkontonandraslagsådantsparkonton avandra av

ikundererbjuderbankenikundererbjuderbanken somsom vinstsparkonton.dockallmänhet,allemansspar-dockallmänhet,
samtidigtfår inteEnEnvinstsparkonton. sparaochkonto sparare

tvâ konton.påpå änsamtidigtintefår mersparasparare
tvâ konton;änmer

till ungdoms-anslutningvidfårbosparkontonkontonandra änInga
tillgodohavande förnågotvisabosparandet spararen.

anmälanefterungdomsbosparandettillfâr anslutasvissKonton typav
Riksgäldskontoret.tillfrån banken

1995.aprilkraft den 1träder ilagDenna
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5 Förslag till
Lag ändring i lagen 1941:416 arvsskatt ochom om
gåvoskatt

Härigenom föreskrivs 37 § 3 lagen 1941:416 arvsskattatt ochmom. om
gávoskatt skall ha följande lydelse.

Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

37 §
3 Gåvoskatt utgår för 3 Gåvoskatt utgår förmom. ut- ut-mom.
delning från allemansfond enligt delning från värdepappersfønden en
18 § sista stycket lagen 1983:890 enligt 9 § lagen 1990:1114a om

allemanssparande. En sådan värdepappersfonder. En sådanom ut-
utdelning skall vid tillämpning delning skall vid tillämpningav av
denna lag gåvautgöra denna lag gåvautgöraanses en anses en
från fonden. från fonden.

Denna lag träder i kraft dcn aprill 1995.
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till6 Förslag
inkomstskattstatlig1947:576i lagenändringLag omom

statlig1947:576lagen227 §föreskrivsHärigenom omatt mom.
lydelse.följandeskall hainkomstskatt

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

27
anskaffnings-genomsnittligadetanskaffningsvärdeSom2 ansesmom.

detochslagfinansiella instrument sortsamtligaför somvärdet sammaav
medanskaffningsutgifter ochfaktiskagrundvalavyttrade, beräknat av

genomsnittsme-beträffande innehavetförändringarinträffadetillhänsyn
punkt 1aiutdelningsådanerhållitsaktierHar avsestoden. somgenom

skall1928:370kommunalskattelagen22 §till somanvisningarnaav
genomsnittligadetdelsåaktierför dessaanskaffningsvärde stor avanses

bolagetutdelande motdetiaktiernaanskaffningsvärdet för svararsom
utdelningen.följdtillaktierpå dessamarknadsvärdetiförändringen av

utdelande bolageti detaktiernaföranskaffningsvärdetgenomsnittligaDet
inte ägersådanmån. Förmotsvarande mottagareiminskas somskall

tillförerlagts rättenvederlagskall,bolagetutdelandei detaktier om
defall skallanskaffningsvärde. I annatvederlagetutdelning, anses som

erhållitsaktierkostnad. Haranskaffadeaktierna utanutdelade anses
22 §tillanvisningarnapunkt 1iutskiftningsådan a avavsessomgenom

aktierför dessaanskaffningsvärdeskallkommunalskattelagen ansessom
aktierna.skiftarföreningi den utandelarnaföranskaffningsvärdet som

noteringföremål förÄr i 1finansiella instrument mom.avsessom
noteringkontinuerligellerutländsk börs avellerinländsk annan

marknadsnotera-tillgängligallmäntomsättning, ärmarknadsmässig som
anskaffningsvärdetterminerochoptionersåvittfårde, utom avser

erhåller vidskattskyldigedenvadtill 20 av-bestämmas procent av
avyttringen.förkostnadförefter avdragyttringen

aktieinnehav igrundas ettteckningsrättsbevis,Delbevis eller som
kostnad.anskaffatbolag, utananses

Senaste 1993:1543lydelse
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

För andelar i värdepappersfond
förvärvats före den 1 januarisom

1995 fâr anskaffningsvärde tassom
andelarnas marknadsvärde denupp

31 december 1992.

Denna lag träder i kraft den januaril 1995 och tillämpas första gången
vid 1996 árs taxering. För andelar förvärvats i allemansfonder skallsom
alltjämt förskriftema i punkt 8 övergângsbestâmmelscma till lagenav
1990: 1422 ändring i lagen 1947:576 statlig inkomstskattom gälla.om
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tillFörslag7
individuellt1993:931i lagenändringLag omom

pensionssparande

individuellt1993:931lagen pen-i frågaförskrivs omHärigenom om
följandeskall ha6 §kapoch 33 §§ochkap l2sionssparande att

lydelse.

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

2kap
1§

fårpensionssparandeIndividuelltfårpensionssparandeIndividuellt
sparformernafleraelleriskesparformerna avfleraellerske i enaven

inlâninginlâning
värdepappersfondiandelar2.värdepappersfondiandelar2.

ochallemansfondoch samt
fondpapperandra3.fondpapperandra3.

3§
värdepappersfondsparande iVidvärdepappersfondisparandeVid

förpensionssparmedlenskallpensions- spa-skallallemansfondoch
sådaniplacerasräkningräkning enförsparmedlen rarensspararens

ivärdepappersfond avsesvärdepappers- somsådaniplaceras en värdepap-1990:1114lagenlageni omfond avsessom fårPensionssparmedlenpersfonder.värdepappersfon-1141990: l om fond-utländsktiplacerasenligt även ettallemansfondeller ider en lagstift-underkastatföretag ärallemansspa-1983:890 somlagen om regleringoffentligellerningfårPensionssparmedlen annanrande.
överensväsentligen stämmerfond-utländsktiplaceras somäven ett

värdepap-förgällermed denlagstift-underkastat somföretag ärsom landet.här ipersfonderregleringoffentligellerning annan
överensväsentligen stämmersom

värdepap-förgällerdenmed som
landet.ipersfonder här
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Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse

3 kap
6 §

Fondpapper eller andelar i alle- Fondpapper får inte förvärvas eller
mansfond får inte förvärvas eller till pris avvikeravyttras ett som

till pris avviker från gällandeavyttras marknadsvärde.ett som
från gällande marknadsvärde.

Denna lag träder i kraft den april1 1995.
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till8 Förslag
självdeklaration och1990:325ändring i lagenLag omom

kontrolluppgifter

själv-1990:325lagen§323 kap.föreskrivsHärmed omatt a
lydelse.följandehaskallkontrolluppgifterdeklaration och

lydelseFöreslagenlydelseNuvarande

kap.3
§32 a

realisations-Kontrolluppgiftrealisations-Kontrolluppgift omom
vidrealisationsförlustellervinstvidrealisationsförlustvinst eller

värdepappers-andel iavyttringallemansfondandel iavyttring avav
fondbolagskall lämnasfondfondbolagskall lämnas avsomav

1990:1114i § lagen11990:1114§ lageni l avsessomomavses
värdepappersfonder.värdepappersfonder. om

förskall lämnasKontrolluppgiftförlämnasKontrolluppgift skall
värde-iandelhardenalle-andel i avyttratharden avyttrat somsom

tillgångpappersfond inte ärpåtillgångintemansfond är somsom
Kontrollupp-pensionssparkonto.Kontrolluppgif-pensionssparkonto.

realisationsvinstgiften skallrealisationsvinst taskall upptaten upp
deltill denrealisationsförlustellerdeltill denrealisationsförlusteller

respektiveskattepliktigdenrespektive ärskattepliktig av-den är av-
dragsgill.dragsgill.

gångenförstatillämpasoch1995januarideni kraft lträderlagDenna
taxering.årsvid 1996

Senaste 1993:1564.lydelse
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9 Förslag till
Lag upphävande lagen 1983:890om av om
allemanssparande

Härigenom föreskrivs lagen 1983:890 allemanssparandeatt skallom
upphöra den 31 december 1997.

De sparmedel finns kvar i allemansspar lagennärsom upphävs skall för
det fall allemansspar inte fortsätter i form utbetalas tillannan spararna
varvid uttagsavgift enligt 6 § skall utgå. Om allemansspar fortsätter i
någon form efter den 31 december 1997 utgår ingen uttagsavgift enligt
6§ i samband med lagen upphävs.att Bank upphör förmedlasom
allemansspar i samband med lagen upphävs fåratt överföringsav-ta ut
gift enligt 3 § andra stycket.
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1 Inledning

1.1 Uppdraget

Vid årsskiftet upphörde allemanssparandet skattemässigt. Där-att gynnas
med bortföll också det huvudsakliga skälet ha kvar de särskildaatt spar-
och placeringsregler regleras i lagen allemanssparande.som om

Mot denna bakgrund tillsattes denna utredning för utreda och läggaatt
fram förslag hur avveckling dessa bestämmelser börom en av genom-
föras. Det kan redan här på sin plats avvecklingatt notera attvara en av
den lagstiftning i dag allemanssparandet inte detsammastyr ärsom som

sparformema skall avvecklas.att Dessa kan mycket väl fortleva, änom
i reviderad form.

1.2 Betänkandets disposition

kapitelI två kortfattad beskrivning hur allemanssparandetges en av ut-
vecklats sedan 1984. Vidare beskrivs de skatte-starten och placerings-
regler gäller för allemanssparandet i dag.som

I påföljande kapitel behandlas effekterna reglerna för allemans-attav
fond helt integreras med dem för vanliga värdepappersfonder. Här disku-

ocksâ sambandet mellanteras allemansfond och allemansspar frågansamt
fondandelsägamas inflytande.om

Kapitel fyra redogör för förutsättningarna för allemansspar vid en
avveckling lagen allemanssparande. En central punkt vilketav ärom
behov det finns sparformenupplåningsformen fortleveratt påävenav
längre sikt.

femteI kapitlet behandlas några andra områden berörs desom av
föreslagna förändringarna för allemansspar och allemansfond.

detI sjätte och sista kapitlet återfinns specialmotiveringen följt av
utredningsdirektiven.
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Allemanssparandet2 -

utveckling och nuläge

2.1 Utveckling

Allemanssparandet omedelbart sparform denblev mycket populär nären
infördes i april 1984. Redan första månaden öppnades drygt två miljoner
konton vilket drygt halv miljon fler vad skattesparandet denänvar en -
skattesubventionerade sparform föregångare till allemanssparan-som var
det uppnådde mest.som-

Allemanssparandet består tvâ delar: dels sparande inlåningskontoav
allemansspar, dels aktier allemansfond.sparande i Som framgår av- -

diagram 2.1 och 2.2 dominerade allemansspar inledningsvis. Antalet
konton i allemansspar gånger i allemansfond understörre äntrevar ca

förstade åren. Efter hand fondsparandet i kapp fr.o.m.och 1990växte
antalet konton i fond och ungefär lika många. Detta gällde framvar spar

till det det premiegrundande allemanssparandet inleddes i septemberatt
1992. I samband härmed ökade antalet fondkonton med tredjedel.ca en

Sammantaget uppgick antalet konton inom allemanssparandet till ca
fyra miljoner fördelade miljonerpå drygt vid utgångentre sparare av
1993. Det innebär betydande del svenska folket i dagatt en av sparar
inom allemanssparandet.

Sparade medel inom allemanssparandet har efter hand. Inlednings-växt
skeddevis sparandet huvudsakligen sparande inlåningskontogenom

i takt med aktiekurserna ökade intresset för fondsparande.attmen steg
Under 1990 behållningen lika på fond Genom börsned-storvar som spar.
gången början 1990-talet sjönk behållningeni emellertid fond till-av
baka. visade sig tillfälligt; börsuppgångenDetta 1993 ökade värdetvara

fond igen. Vid utgången 1993 behållningen på allemanssparan-av var
det miljarder kronor,135 68 miljarder på och 67 miljarder påvarav spar
fond.

Allemanssparandet därmed drygt 10 hushållens totalautgör procent av
finansiella tillgångar.
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allemanssparandetiAntal konton2.1Diagram
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2.2 Nuvarande Skatteregler och
placeringsbestämmelser

Den skattemässiga särbehandlingen allemanssparandet har avvecklatsav
i två För allemansspar skedde detta vid årsskiftet 199293steg. och för
allemansfond år Således finns inte några de tidigareett skatte-senare. av
mässigt fördelaktiga reglerna kvar, sparfonnen såväl allemanssparutan -

allemansfond beskattas på sätt motsvarandesom annatsamma som-
sparande.

Placeringsreglema för allemansfondema har successivt ändrats och i
dag skillnadernaär förhållandei till de regler gäller för vanligasom
värdepappersfonder relativt små med undantag för allemansfond äratt en
begränsad till i svenska aktier och andra svenska värdepapper.spara

Minst 70 fondförmögenheten skall placeradprocent i svenskaav vara
värdepapper samtidigt fonden kan placera högst 25 fond-som procent av
fönnögenheten i räntebärande Fr.o.m. 1993 har allemansfondemapapper.
fått möjlighet placera 5 fondförmögenheten iatt andra värde-procent av
pappersfonder och utnyttja optioner och terminer eller liknandeatt ñnans-
iella instrument. Vidare finns det för allemansfondema riskspridnings-en
regel begränsar fondens innehav fondpapper utgivnasom av av samma
emittent till maximalt lO fondens värde. Denna begränsningprocent av
gäller vid anskaffningstillfállet.

Vanliga värdepappersfonder får inneha fondpapper och finansiella in-
från emittent till högststrument 5 fondens värde. Frånprocentsamma av

denna huvudregel finns dock undantag. Sålunda får fonden till 40 procent
det sammanlagda värdet bestå fondpapper från emittenter medav av

högst 10 fondförmögenheten vardera. fondEn kanprocent exempelvisav
placera 6 fondförmögenheten i olika bolag. Vanliga värde-procent av sex
pappersfonder har ingen motsvarighet till allemansfondernas begräns-
ningar vad gäller placera i räntebärande tillgångar och utländskaatt
instrument. En skillnad för vanligaär värdepappersfonder gällerattannan
de begränsningar finns inte endast vid förvärvstillfället. ställetIsom
marknadsvärderas fonden tillgångar kontinuerligt. Detta innebär be-att
gränsningsreglema kan bli bindande kursrörelser på enskildagenom
aktier, fonden har gjort några eller omplaceringar.utan att ny-
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3 Allemansfond

Placeringsbestämmelserna1

Syftet med allemansfond förutom stimulera hushållen till ökatattvar -
sparande enligt den ursprungliga propositionen prop. 19838430-

21 underlätta det svenska näringslivets försörjning med risk-atts.
kapital. enlighet med detta syfte fickI allemansfondema till börjanen
endast placera i svenska värdepapper och då företrädesvis i svenska
aktier. Placeringsreglema i viss förändratshar män i takt med ut-
vecklingen kapitalmarknaden inriktningen pä den svenska aktie-men
marknaden har upprätthållits hela tiden.

Allemansfondemas placeringsbestämmelser föremål för föröversynvar
några år sedan vilket resulterade i promemoria, Nya placeringsregleren
för allemansfonder Ds 1991 promemorian ifrågasattes:7. I framför allt
begränsningen möjligheten iplacera räntebärande denochattav papper
ensidiga inriktningen svenska aktier.

l promemorian särbestämmelser förargumenteras att att styra sparan-
det, den finns inom allemansfond, sannolikt har ringa betydel-typav som

för det svenska näringslivets kapitalförsörjning efter avvecklingense av
valutaregleringen. Pâ avreglerad och intemationaliserad marknad ären
det inte effektivt visst sparande till vissa sektorer. förläng-Iatt styra ett
ningen detta anpassningar motverkar den avsedda styrningenger som

18. l promemorian dras vidare slutsatsen placeringsbestämmelser-att
försvårar förvaltningen allemansfondema och har negativ effektna av

avkastning.sparamas
l proposition prop. 199293:90 bedömde emellertid före-en senare

dragande statsråd det mindre lämpligt genomföra någraattsom genom-
gripande förändringar allemansfondemas placeringsbestämmelser.av
Framför allt befarade föredraganden bakgrund denatt mot av oro som-
rådde de finansiella marknaderna vid denna tidpunkt, hösten 1992 -
sådana förändringar kunde medföra konsekvensernegativa för den
svenska aktiemarknaden. Vidare ansåg några remissinstanser bl.a.-
Riksbanken och Riksgäldskontoret det olämpligt utvidga allemans-att-
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sparandetså längeräntebärandeiplaceramöjligheterfondernas papperatt
utvidgningsådanbefaradesDet attskattegynnat.fonder eni dessa var

kreditmarknaden.påeffektersnedvridandefåskulle
faktorerdeiförändringarskettdet somkonstaterakanUtredningen att

allemans-likställaförslagetfrångå attföredragandenfick1992 omatt
värde-vanligaförgällerdemedplaceringsbestämmelserfondernas som

pappersfonder.
medförenatlängreallemansfonder inteisparandeförstadet ärFör

allemans-harDäremotjanuari 1994.den 1sedanskattelättnadernågra
place-företrädesvisfondersvenskbaseradeandraliksomfonderna som- beskatt-lågfåttbeskattningendenaktier ensvenskai nyagenomrar -

räntebärandeiplacerarhuvudsakligenfondermedjämförtning som
tabell 3.1.sepapper,

fondandelsägareBeskattningTabell 3.1 av

påiSkatt procent
UtdelningReavinsterinriktninginnehållFondens

012,5aktier% svenskaMinst 90
3012,5aktier% utländska90Minst
0-3017,5räntebärande%40Högst papper 3025,0räntebärande%50Mer än papper

andelplacera störretillåtelsefåskulle avallemansfondema att enOm
anpassningsådansåledesskulleräntebärandeitillgångar ensina papper

räntebaseradeisparandeBeskattningökade.skattesatsenmedföra avatt
därmedfond ärellerallemansfondfondviasker annan -sompapper -
invänd-tidigaredirekt. Denskersparandetnärdensammaprincipi som

medföraskulleplaceringsbestämmelsemalikställandeningen att ett av
således.bortfallerkreditmarknadenpåsnedvridningseffekter

detgälldeplaceringsreglernalikställainvändningenandra attDen mot
aktie-svenskapå denLägetmarknaderna.finansiellapå deoroliga läget

sin kulmenharfinanskrisen passeratbetydligt ljusare;marknaden är nu
1993 harUnder1992.hösten ettsedanfördubblatsbörsvärdet haroch

erhållitbankernasargadedå någotdenågrabl.a.flertal företag av --
Stockholmsbörsenpå attaktier utanemitterariskkapital attnytt genom

Även valutamarknademaochpenning-påstörningar.till någralettdetta
stabilitet.godrelativtråder

placeringsreglerallemansfondemasiförändringarBeträffande risken att
till för-aktierutländskaiinvesteringaromfattandeleda tillkommer att
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fång för den svenska aktiemarknaden kan det fruktbart skilja påattvara
två olika faktorer. Dels hur ändrar inriktning på sitt sparande,spararna
dels hur fondförvaltarna på det utökade de skullemanöverutrymmeagerar
erhålla.

Nu, några år efter avvecklingen valutaregleringen, torde de flestaav
ha sin portfölj till de möjligheter fri intematio-anpassatsparare som en

nell kapitalmarknad erbjuder. framgårSom tabell 3.2 intresset förav var
utländska aktier betydande åren efter avregleringen den julil 1989. Ut-
vecklingen de åren tyder emellertid på den initialasenaste att port-
följanpassningen efter valutaavregleringen i genomförd.är Detstort sett

bruttoflödet indikerar dock vid starktstora ändrad detatt en syn
ekonomiska läget i Sverige kan betydande nettoutflöde uppstå.ett

Tabell 3.2 Köp utländska aktier, miljarder kronorav

1989 1990 1991 1992 1993

Brutto 44 66 59 68 124
Netto 28 19 14 3 l

Källa: Riksbanken.

De haft starka preferenser för utländska aktier torde således redansom
ha omdisponerat sitt sparande i denna riktning. Detta har då skett vid
sidan eventuellt sparande i allemansfondemaett då dessa inte haftav
denna möjlighet. Den begränsade skatteförmån kvarstod i allemans-som
fondema efter skattereformen 1991 torde inte ha haft någon betydande
kvarhållande effekt för den haft tilltro tillstörre utländska börsersom
eller varit intresserad sprida sina risker placeraatt iav attgenom
utländska aktier. Effekterna i teknisk mening fåratt störreav spararna
möjligheter investera i utländska aktier bedömsatt därför ringa.som

De nyligen införda beskattningsreglema för fondandelsägama som
redovisades i tabell 3.1 verkar dessutom i riktning. Lägstamotsatt
beskattningen gäller för de fonder placerar minst 90 isom procent
svenska aktier. De vill utnyttja detta får ringa försom utrymme att
placera i utländska aktier. På denna punkt råder dock betydandeen
osäkerhet vad kommer gälla frarngent. Socialdemokraternaom attsom
har aviserat återgång till skattereformens principer de vinneren om
riksdagsvalet i höst. Huruvida kapitalbeskattningen framöver kommer att
påverka avvägningen mellan svenska och utländska aktier därförär en
svårbedömd fråga.
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grundkapitalutflöde attförrisk avsannolikt störreDet avär
reglernade attpåkallateventuelltväljer nyafondförvaltama av --

erbjuda sinavillfondbolagenOm sparare enportföljer.sinaomdisponera
placerarimligenfondenfond måsteochiriskspridningbättre sammaen

dekanöverlåtsriskspridningenaktier. Om spararenutländskaiäven
samtidigtaktiersvenskaifortsätta somallemansfondemanuvarande spara

fonder.andraiaktierutländskaförintressetfångarfondbolagen upp
till 10tillåter procentallemansfond avför attPlaceringsreglema upp

förmotsvarande gränsmedanföretag,iplacerasfondförmögenheten ett
undantagdockfinnsDetvid 5gårvärdepappersfonder procent.vanliga

fondpappersåtillvidafalletsistnämnda atti detregelngenerellafrån den
vardera10till högstuppgå procentfår avemittenterflerellerfrån fyra
inte över-deförutsättning sammantagnaunder attfondförmögenheten

allemansfonder-anpassningVidvärde.fondens av40stiger enprocent av
tvingasvärdepappersfondervanligaförgällertill demregler somnas

flerifondförmögenheten5har än procentfondersåledes de avmersom
40överstigervärde procentsammanlagda avvilkasföretagfyraän

företag.någraellernågotiaktiersäljavärdefondens att av
vidvärdetfrånallemanssparandelagenregelverket iutgårVidare om
vidtillgångarna10motsvarandeplacering procentförvärvstillfållet. En av

positivtutvecklasaktiekurs ut-dessfårochkaninköpstillfállet om--
värdepappers-tillgångar. Lagenfondens10 omängöra procent avmer

skill-tillfälle. Dessavarjevidmarknadsvärdetfrånutgår däremotfonder
bliromdispositionerkravenmedförvärderingsprinciper attinader

regelverk.bytevidstörre ett av
allemansfondemavanligadehälften merhade199394årsskiftetVid av

sammanlagdaföretagflerelleri femtillgångarsina vars5än procent av
allemansfondDen40 somvärde procent.överstegfondensandel av

aktieinnehavåttahadeomdisponeringentill den störstatvingasskulle
anpassningvidfonden,skulleSammanlagt enfemprocentsgränsen.över

säljafonder, attvanligaför tvungen avgällerreglertill de varasom
farms detVidaretillgångar.totalasina20motsvarande procent av

10aktieinnehav översteg procenthade avfonder 3413 av ett somsom
kravuppfylla deskulleintedärmed somochtillgångarfondens totala

företagiinnehavet ettställer. Det störstavärdepappersfonderlagen om
tillgångar.totalafondens12,3motsvarade procent av

ovanförliggerföretagnågraiaktieinnehav strax enfall fondernasdeI
nettoinilödeharfondenförutsättning ett avunderdetta attkangräns -

ikapital placerastillkommandefondensjusteraskapital attgenom-
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andra företag, vilket automatiskt medför de förstnämndas andel sjunk-att
För del andra företag ligger innehaven så långt från deer. en pass nya

gränserna utförsäljningar måste till.att
Eftersom fonderna ofta redan innehar aktier i de flesta svenskastörre

företag fondförvaltaren bedömer har goda utsikter det inteärsom osarmo-
likt blickarna till del riktas utlandetatt medlen från denärmoten av
regeländringama framtvingade försäljningarna skall återinvesteras. Som
nämndes måste fonden dock placera minst 90 i svenskaovan procent
aktier den skall erhålla den lägsta skattesatsen, vilket torde ha vissom en
återhällande effekt.

Frågan hurär utflödet kapital kan förväntasstort bli. Utländskaav
aktier förutgör närvarande 20 samtliga aktiefonders totalaprocent av
aktieinnehav. För vanliga aktiefonder andelenär 50 medan denprocent,
på grund placeringsbestämmelsema noll förär allemansfondema. Utav
redningen andelen utländska aktier i vanligaatt värdepappers-menar
fonder inte är representativ för vad kommer ske med allemans-attsom
fondema deras placeringsbestämmelser likställs med de gäller förom som
vanliga värdepappersfonder. Tvärtom har andelen utländska aktier blivit
så just på grundstor sparande i vanliga aktiefonderatt utgörav ett
komplement till sparande i allemansfonder där denna möjlighet inte stått
till buds.

En del allemansfonder kommer dock säkert placera i utländskaatt
aktier när möjligheten skapas. Ett enkelt räkneexempel visar att om
allemansfondema köper utländska aktier för 20 sina tillgångarprocent av

vilket innebär andelen utländska aktier stigeratt från femtedel till- en
tredjedel aktiefondemas aktieinnehavca en leder dettaav sammantagna -

till utflöde kapitalett på 12 miljarder kronor. Eftersom svenskaav ca
aktier måste säljas för finansiera köpen utländskaatt aktier kommerav
svenska aktier tendera sjunka i pris. Därmed ökar alltatt likaannat- -deras attraktionskraft visavi utländska aktier, vilket får till följd att
utländska placerare ökar sina investeringar i svenska aktier. Omdispo-
neringar i aktieportföljer i Sverige initierar således anpassningsmekanis-

leder till visst inflöde kapital.mer som ett Nettoutflödet kapital kanav av
därför förväntas bli lägre bruttoutflödet.än
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överväganden

tidigare översynendenslutsatsi den avinstämmerUtredningen som
nämligentill;framledde attplaceringbestämmelserallemansfondemas

vanligamedjämförtutgångslägesämreallemansfondemadessa ettger
avkastninguppnå högmöjligheternagäller attdetvärdepappersfonder när

och sprida riskerna.
vad gällerbegränsade manöverutrymmetnågotdetuppvägdesTidigare

påtankeMedskattegynnad. attsparformenplaceringsfåltet att varav
i dagdethållet,ochheltborttagits synesskattesubventionen numera

placerings-fondernasbegränsasavkastningomotiverat avatt spararens
bestämmelser.

med demplaceringsreglerallemansfondemas somlikställandeEtt av
knappastutredningenenligtkommervärdepapperfonderför vanligagäller

längrenäringslivetsvenskadetriskkapitalförsörjningenpåverka avatt
sikt.

omdispo-skerdeteffekter närkortsiktigauppstå vissadetkanDäremot
utflödebegränsat,visst,portföljer. Ettallemansfondemasineringar men

regelförändringarnakanVidareuppstå.sannoliktkapital kommer attav
uppstårdet etttillgångsprisemai attjusteringartill genomleda smärre

ökarefterfråganmedanaktieslagenstakaförsäljningstryck påvisst
aktier.andra

intehindrarmarginella. Det attbliförväntaseffekter kanOvanstående
anpassnings-förnackdeltillproblemonödiga omskapa spararende kan

allemansfonderflerasigvisar agerardetochkort attalltförblirperioden
aktieslag.avyttraregeländringarna, att sammainförlikartat t.ex genom
tillräckligallemansfondemadärförböreffekterna gesminimeraFör att

beslutakanFinansinspektionenomdisponeringar.sinagenomföratid att
från detmånaderunderplaceringsbestämmelsernafrån sexavvikelseom

möj-Envärdepappersfonder.lagen21 §påbörjasverksamheten omatt
skallallemansfondemabestämmelse närdennaappliceralighet attvore

Utred-värdepappersfonder.lagenifinnsreglertill de omsomanpassas
ställetföreslår ioch attkortnågotperioddock dennaningen anser

emittentfrånfondpapperregelnfråndels sammeattdispensfonderna ges
detfondförmögenheten samman-överstiga 5 omfårendast procent av

dels40till högstuppgår procent,tillgångarsådanalagda innehavet av
lOöverstigafår procentfondpapper avingetbestämmelsenfrån att

kraft.ilagändringen trättdetefterårunder attfondförmögenheten, ett
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En sådan tidsutdräkt torde tillfyllest. En viss anpassning kan ocksåvara
förväntas ske innan lagen träder i kraft.

Bindning till allemansspar

Utredningen föreslår således allemansfondemas placeringsbestämmel-att
blir identiska med dem gäller förser vanliga värdepappersfonder.som

Eftersom skattesubventionen borttagen,är uppstår då frågan huruvida
allemansfondema bör leva kvar i reviderad form eller de börom om-
bildas till bli vanliga värdepappersfonder.att

Utredningen denna frågeställningatt starktär förknippadmenar med
frågan det finns någon anledning upprätthållaom den kopplingatt som

finns mellan allemansfond och allemansspar.nu
I dag är sparformema sammankopplade rätten överföragenom att

medel mellan sparformema. När allemanssparandet introducerades tilläts
inte överföringar mellan fond och En sådan möjlighet infördes dockspar.
1990. Kostnaden för överföring begränsadär till högst 150 kronor.en
Värdet rätten till överföring mellan fondav och hängdespar samman
med det insättningsbegränsningenatt 2 000 kronorgenom månad förper
närvarande, 800 kronor under 1990 lång tid byggatog att störreett
sparkapital. Ett betydande medförde dåuttag skattesubventionen for-att

och endast kunde återfås bitsvann för bit, månad för månad, över en
längre tidsperiod. Genom överföring tillätsatt kunde skatteförmånen
bibehållas även ville ändra inriktning sittom spararen sparande.

Genom skatteförmånenatt tagits bort framstår inte rättennu göraatt
överföringar mellan fond och särskilt värdefull. För allemans-spar som
fondspararna består det kunna flytta sinaatt över medel till allemans-av

tillän vanligt bankkontospar snarare och därigenomett dra fördel denav
något högre räntan på allemansspar undvika uttagsavgiften.samt att För

detta överhuvudtagetatt skall någonutgöra fördel, med tanke på att en
överföringsavgift vanligen utgår, får beloppet varainte för lågt eller tiden

medlen på allemanssparsom stannar för kort.
Denna fördel motverkas det faktum kopplingen till allemans-av att om

skall bestå, så bör insättningsbegränsningenspar även finnas kvar för
allemansfondema. Utredningen föreslår nämligen insättningsbegräns-att
ningen bör kvarstå inom allemansspar se avsnitt 4.3. Med fria in-
sättningar inom allemansfondema överföringsrättsamt till allemans-en
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möjligt sättabliskulle det attkronor150kostnadtill omenspar --
allemansspar.valfria belopp

insättningsbegräns-emellertidharbortaskatteförmånen ärGenom att
avsaknadallemansfond. Iinomfunktion av ennågonlängreinteningen

insättningsbegränsningen tasbordetill allemanssparkopplingframtida
bort.

allemans-sammanhålletvidmakthållamellansåledes ettstårValet att
heltellerochfond attmellanöverföringsmöjlighetmed sparsparande

vårdepappersfondervanligaförreglernamedallemansfondemaintegrera
allemansspar.tillkopplingenoch slopa

Kopplingentänkbara.alternativ ärdessabäggeUtredningens är attsyn
såbliemellertidskulleallemansfond framöverochallemanssparmellan

värde-olikatvåförekomsten typermotiverar avdet inte avattsvagpass
andraochallemansfondemamellanskillnadenendapappersfonder. Den

allemans-tillkopplingförstnämndasdeskullevärdepappersfonder vara
Utredningenmedföra.skulledettainsättningsbegränsningdensamtspar

sparformupphörallemansfondemadärför egenrekommenderar somatt
Somvârdepappersfonderna.vanligamed dehelt integrerasställetoch i

övergångsregler.vissadockdetkrävsnämndes ovan
allemansfondemalagstiftningenspecielladenavveckling omEn av

bytatvingasallemansfondema att namn.innebäradock intebehöver att
tillhindernågraintekanutredningenochinarbetadeväl seNamnen är

nuvarandefondensbehållaÖnskar kan namn.såfondbolagdeatt som
dessaisparandetverkanstabiliserandehatorde dettaTvärtom en

tidgodifondbolagenpånaturligtvis kravet attkvarstårfonder. Däremot
avgifterochplaceringsinriktningiförändringardeinformera omspararna

avsnitt.medför nästase ävenförändringensom

Uttagsavgiften3

framhölls198384:30 attallemanssparandet prop.propositionenI om
detmöjligtanslutningbredsåskulle varsparformen somför att en

skattesparan-dåvarandeihårtalltförbandsintemedlenviktigt somatt -
ochföreslogskaraktärlångsiktigsparandetändådet. För att en -ge

20 kronor.lägstdockpå luttagsavgift procent,därförinfördes en- ochbortallemansfondinomsärreglerna tasföreslår utredningenNu att
värdepappers-vanligablitillövergårdärmedallemansfondema attatt
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fonder. Frågan då sådanär ombildning skall medföra attom en spararna
drabbas uttagsavgift.av en

Ur synvinkel kan hävda detta orimligt. Spararnaspararens attman vore
fullgjorthar eftersträvad och gynnad handling. drabbasAttstatenen av

uttagsavgift kan uppgå till kronor grundpåett tusenav en som par- -
sparformen byter skepnad kan uppfattas oskäligt. inteatt Dettaav som

minst då skatteförmänerna borttagna.ärnu
Problemet kompliceras dock allemanssparandet byggeratt ettav

trepartsförhållande mellan bankerna och fond-staten samtspararna,
bolagen. försämringarDe i villkoren skett åren har beslutatsöversom av
riksdagen. Uttagsavgiften däremot tillfaller banken eller fondbolaget som

del den ersättning dessa erhåller för medverka i allemansspa-en attav
randet. Om helt skulle slippa uttagsavgiften på allemansfondspararna
skulle således bankerna och fondbolagen bortfall i potentiellaett
intäkter med omkring 700 miljoner kronor vid nuvarande börsvärde
jämfört med tänkt läge där medlen skulleett tas ut.

Ett tänkbart lindra effekternasätt för bankerna slopandeatt ett ut-av av
tagsavgiften låta via Riksgäldskontoret administreraratt staten,vore som
allemanssparandet, kompensera bankerna för intäktsbortfallet. in-Två
vändningar kan emellertid sådant förfarande. Dels fårmot ettresas
bankerna behålla sina kunder och dessas sparade medel, dels finns
knappast för ökade statliga utgifter i nuvarandeutrymme statsfinansiella
läge.

Eftersom medlen kvarstår i fonderna kan det hävdas ingenatt
uttagsavgift bör utgå. stället fårI fondbolagen bestämma de villkor som
skall gälla efter borttagandet nuvarande regelverk. Tidigareav uttags-var
eller säljavgifter relativt vanligt förekommande för vanliga värdepappers-
fonder. mittenl på 1993 uttagsavgift 1-2 vanlig ivar en procent
fonder företrädesvis placerade i aktier. Samtidigt fanns hos delsom en
bolag ganska betydande insättnings- eller köpavgift, högsten som upp-
gick den till 5 Under andra delen 1993 har det emellertidprocent. av
skett allmän övergång till höja förvaltningsavgiften och slopaen att
insättnings- och uttagsavgifter. En sådan avgiftsstruktur förenklar om-
bildningen allemansfonder till vanliga värdepappersfonder.av

Mot denna bakgrund föreslår utredningen inte belastas medatt spararna
någon kostnad vid omvandlingen allemansfonder till vanliga värdepap-av

Ävenpersfonder. de fondbolag fortfarande har insättningsavgifter isom
sina fonder bör kunna sådana. Detta då de forna allemans-ta ut
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därmed inteochvärdepapperinnehavsinasigmedförfonderna av
medel.likvidaplaceragällervadkostnadernågra attgenererar

vidutgåruttagsavgifteringa om-förlorakan attBankerna synas
inteombildningenefterfonderför defalletocksåblirSåbildningen. som

besparingar.sinadärochuttagsavgift tar utnågon spararnaåsätts
behållatillåterkonkurrensenochvilldeemellertidkanFonderna -om -

tordevilketsparandesittfortsätterdeFöruttagsavgiften. somsparare -
fondernas manöver-tankemedmajoriteten attöverväldigandedenvara

förvaltningsavgiften.självafondbolagenbestämmerförbättrasutrymme - kundernauttagsavgift närnågonintei dagfondbolag utdelEn tar
Dettaföretaget.inomfonderandratillallemansfondsmedelsinaflyttar

utredningenharutsträckningvilkenIbankerna.förekommit iocksåhar
haruttagsavgiftföreskriverlagenfaktumDetbelägga. att enkunnatinte
sinavgiftsbefrielse iutnyttjaallmäntfrånbankerna enhindrat att mer

iblandochtagitsibland hauttagsavgiften uttycksDärförmarknadsföring.
säkerligenochpolicykontoretsenskildadetberoendeefterskänkts,

varitdenneinitieradhurkundenenskildaden samttillrelationen
dennaBeteendetavgiften.bortförhandlamöjlighetenbeträffande att
ingeni falluttagsavgiftenbortfallnadennettoförlustenpunkt gör att av -

denvadlägrebetydligt änombildningen ärefterinförsuttagsavgift -ny
bortfallnadenUtredningen attvisar.bruttoberäkningen menarenkla

fårfondbolagentankemedöverkomlig attfårintäkten varaanses
statligtackdelvisframvuxitsparande vare enbetydandeöverta somett

subvention.
Finansinspektionenmedsamrådifondbolagen attankommerDet -

ombild-effekternainformationfullgodfår avtill omatt spararnase- vilkaandelsägamainformeratidgodi ombörFondbolagenningen.
blitillövergåttallemansfonden attdet eneftergällaskall attvillkor som

dennesånåbörInformationen attvärdepappersfond. spararenvanlig -
detillfondbytakanoattraktivavillkorendefinnerhanhon nya -om

medelsinaeller150 kronor uttill högst takostnadreglernagamla om en
tillfälleberedasskallfondbolagen att geuttagsavgiften. Förbetalaoch att

riksdagsbeslutmellantideninformation krävs ettfullgod attspararna en
5.3.avsnittvidarealltför kort,ikraftträdande äroch lagens se
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3.4 Effekter på aktörernas ställning på marknaden

Om allemansfondema omvandlas till vanliga värdepappersfonder kan
detta fä effekter pá hur fonderna administreras och därigenom pääven
antalet placerare och deras ställning marknaden.

Ursprungligen fick varje allemansfondbolag endast förvalta allemans-en
fond. Anledningen ville undvika enskildaatt placerare skullevar attman
fâ dominerande ställning pâ marknaden. Sedan den första januarien 1993

detär emellertid tillåtet för allemansfondbolag förvalta fleraett att
allemansfonder. Syftet bakom ändringen möjliggöra kost-attvar en mer
nadseffektiv förvaltning fonderna.av

Denna förändring har i många fall lett till de verkar på dennaatt som
marknad har samlat förvaltningen sina allemansfonder i färre antalav ett
fondbolag. I fall har aktör flera fondbolagett förvaltar elleren som en
flera allemansfonder vardera. Dessa allemansfondbolag har, åtminstone
pâ självständig VDpappret, och placeringsinriktning. Däremot skeren
administrationen i fondbolaggemensamt också handharett annat allsom
verksamhet knutenär till de vanliga värdepappersfondema.som Denna
organisation med administration i fondbolag kräver dockett annat- -
godkännande frân Finansinspektionen.

Hur fondbolagsverksamheten organiseras beror sarmolikt främst på två
olika faktorer. Kostnadseffektivitetsskäl talar för bolag ochett en gemen-

administration. Ur placeringssynpunkt kan detsam emellertid, givet
dagens regler, fördelaktigt ha flera fondbolag. En fondatt färvara
nämligen inte enligt 23 § lagen värdepappersfonder placera iom- -aktier så dessas innehav överstigeratt 5 röstvärdet förprocent av
samtliga emittenten utfärdade aktier. Om fondbolag förvaltarav flerett
fonder gäller begränsningsregeln för det sammanlagda innehavet i fonder-

En konsekvens därav är fler ochna. större fonderatt ettsom
fondbolag förvaltar, desto sannolikhetenstörre är fondbolaget nåratt upp
till 5 i företag.rösträtt När dettaprocents inträffar kan fondernaett som
ingår i fondbolaget inte fortsätta placera i denna aktie. Föratt undvikaatt

begränsas dennaatt regel kan dä fond och fondbolagav etten nyttny
startas.

Om huvudman tvâäger eller fler fondbolagen och dessa agerar-
vilket de egentligengemensamt, inte skall degöra självständigaärom -kan de skaffa sig inflytandestörreett vad femprocentsrestriktionenän

indikerar lagstiftaren ansågatt tillbörligt. Genom ha flerasom att
allemansfondbolag har dess ägare kunnat disponera 10över ellerprocent
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tillbidragitemellanåt haDettabörsbolag.flerai synesrösterna,mer av
varitskulle havadförsäljning änvidblivit bättre somavkastningen enatt

fond-tycksstyrande. Däremotvaritfemprocentsbegränsningenfallet om
påverkaför styr-aktiemas rösträtt attutnyttjathaintebolagens ägare

företagen.ningen av
detvärdepappersfonder öppnarvanligablirallemansfondemaOm nu

tillallemansfonderna ettförvaltningenöverföramöjlighetenför avatt
Kostnadseffek-värdepappersfonder.vanligaförvaltarfondbolag som

talarFemprocentsbegränsningenutveckling.sådanförtalartivitetsskäl en
ochfonderhar störreförvaltare sersomdeförspeciellt somemot,

Finansinspektionen ärminoritetsposter.innehaiaffärsmöjligheter att
nuvarandedispenstillåtatilltveksamunderhandsbesked att avenenligt

ochfondbolagvanligtföradministration enettmedslag gemensamen- allemans-ägareharallemansfondbolag omfleraeller sammasom -
vanligadeskulleställetvärdepappersfonder. Itillomvandlasfonderna

administration.sinskall skötafondbolagvarjegälla, dvs egenreglerna att
begräns-kringgådärigenomochfondbolagha fleraförKostnaden att

kostnadseffek-nämndaDetta,öka.således samtskulleningsregeln
någotminskaskulle kunnafondbolagantalet somförtalartivitetsskäl, att

försvinner.allemansfondemakonsekvens attaven
kvarvarandedemedföraskullefondbolag attfärrekoncentrationEn

uppstårsammanhangdettaförvalta. Imedelfickfondbolagen attmer
marknaden.effektivitetenpåverkarutvecklingsådanfrågan om en

värdepap-vanligaförvaltarfondbolagnuvarandetillMed hänsyn somatt
fall dedeiallemansfonderförvaltarfondbolagdeochpersfonder som -

ochlednings-utnyttjardag ana-redan ikoncerni sammaingår samma -
begränsad.blisammanslagningformelleffektentordelyskapacitet enav
finansiellasvenskadeutländska närvarondenläggaskandettaTill att

riskenreduceratvalutaregleringenavvecklingensedanmarknaderna av
ställning.dominerandealltförfåskulleenskild aktörnågonför enatt

denså kanmaktpositionfondbolagets synasenskildaBeträffande det
inomsamlasmedel ettslåsfonderflerastärkas mersamman;om

hade ägaresammanslagningförefondbolagen sammaEftersombolag. en
maktkoncentration.förändring ipraktisk termeringenegentligensker av

detdockkanÖnskemål fondbolag attstupaslâatt sammanom
någotirösträtt5skulle än procentsfondbolagetkvarvarande mer

utförsäljningarmåsteeftersträvasändåsammanslagningOmföretag. en
formelltlederDetta settunderstiger 5röstvärdet procent.tills dessske att
dock dennatordepraktikenlmaktkoncentrationen.minskningtill aven
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effekt skäl framgått begränsad. Ytterligare påaspektersom varaav- -
maktkoncentrationen nedan.i avsnitt 3.5tas upp

Någon fondbolagöverflyttning allemansfond till förvaltarett somav en
vanliga värdepappersfondema inte tillåten så länge allemans-bör vara
fonden inte uppfyller de placeringsbestämmelsema eller sådannya om en
överflyttning leder till begränsningsregeln överskrids.att

Det vidare möjligt koncentration färre fondbolag leder tillär att en
minimikraven på fondbolagens aktiekapital blir otillräckliga. Finansin-att

spektionen, för utformningen föreskrifter detta område,svararsom av
bör det föreligger något behov justera kravenöverväga attom av
aktiekapital.

Fondandelsägarnas3.5 inflytande

När allemansfondema introducerades fästes vikt vid andelsägarnasstor
inflytande. Konkret sig detta uttryck i fond fick ha högsttog att en
75 000 andelsägare andelsägarna skulle välja flertalet styrelse-samt att
ledamöter. Vidare fick endast fondandelsägarnas beslutarepresentanter
i frågor rörde utövande för fondens aktieinnehav.rösträttsom av

Vad gäller begränsningen antalet andelsägare höjdes denna efterav
hand för slutligen bort år 1992 i samband med det premiegrun-att tas att
dande allemanssparandet infördes. övrigt består bestämmelsemaI om an-
delsägarnas inflytande.

Lagstiftarens på andelsägarnas inflytande emellertid hasyn synes
Årgenomgått förändring. 1991 kom lag värdepappersfonderen en ny om

bort den tidigare lagstadgade för fondandelsägama irättentogsom
vanliga värdepappersfonder styrelseledamöter i fondbolagensatt utse
styrelser. propositionenI prop. 198990: 153 40 anförde föredragandes.
statsråd andelsägarnas intresse för vid deltanärvara ochstämmoratt att
i valet styrelseledamöter generellt mycket litet. kombinationär Isettav
med anordnandet andelsägarstämmor ansågs betungande och kost-att av

drog föredraganden slutsatsen för andelsägarnarättensamt att utseatt
ledamöter i fondbolagens styrelse inte längre skulle lagreglerad.vara
Detta uteslöt inte sådan kunde införas i fondbestämmelsemarätt påatt en
frivillig basis. Enligt uppgift från Finansinspektionen har emellertid ingen
värdepappersfond infört sådan för andelsägarna.rätten

direktEn följd andelsägarnas formella medinflytande bortatt togsav
deras möjlighet indirekt företrädare,att valda utöva röst-var att, genom
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ansåg vid dettaFöredragandenupphörde.ocksåfondens aktierförrätt
för fondensfondbolagen rösträttenfaktum övertogtillfälle det attatt

maktkoncentration.för ökadalltför riskinte medfördeaktier storen
bidrog till dennavisst bolaginnehav ifondsBegränsningen varje ettav

inställning.
nuvarandeden rättendra slutsatsenkunna attskulledettaAv attman

omvandlasallemansfondemaupphörabör närstyrelserepresentanterutse
finnsdock detUtredningenvärdepappersfonder.till vanliga attmenar

dennaborttagande rätt.invändningar mot ett av
kraftigt. DettavarierarfondandelsägarstämmorbevistaIntresset att

värdvaritPiteåi somunderlagethålls;bl.a.beror stämman t.ex.var
städerna.i dedetsamma störstanaturligtvis inteför stämma är somen

hadeltagarantaletpåverkaockså de kan attFondbolagen genomattanger
tilltugg.bjudaochellerföredragshållaresåsomkringarrangemang att
visarfondbolagenblandgenomfört attutredningenenkätEn som

mindreandelsägama. Ett0,2-0,5bevistasflertalet procentstämmor avav
7-8så mycketlockatbiarrangemang procentbolag har avsomgenom

enstakalockathar endastAndra stämmortillandelsägama stämman.
deltagare.

förintresseindikerar attpå andelsstämmomaDeltagandet att spararnas
begränsat. Förvaritfondenstyrningenaktivt påverka synesspararenav

till-fondenprofessionellt,förvaltasmedlenviktigare attdet attvara
utvecklingfondensochplaceringsinriktninginformationhandahåller om

för hög.fond intebyta ärkostnaden förvisavi andra fonder attattsamt
fondenhurinflytandefondandelsägarnas övergäller styrsVad synes

värdepappersfonder be-för vanligagällerden frivillighetsansats som
tillfyllest.styrelseledamöterfondandelsägamasträffande rätt utseatt vara

aktie-fondensförfrågan rösträttutredningenEmellertid att omanser
sedan längepågårsammanhang. Detvidarein ibörinnehav ensättas ett

in-riktatsKritik harägandet.institutionella motdiskussion detom
huvudsakligengårkritikenhåll. Den utfrån två olikastitutionerna ena

företagherrelösatillvilket lederpassivainstitutionerna ägare,äratt
in,riktarandra kritikenmakt. Denför mycketföretagsledningenoch ger

koncentrerasmaktenbidrar tillägandetinstitutionellasig det attatt
fåtal händer.ett

institutionelltinvändningarmotsägelsefullatvå till motDessa synes
enskildaiha starkaönskan ägareiförenasmöjligenägande kan atten

mångadominerarenstakaaversion ägargrupperföretag, mot attmen en
bolag.
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Tidigare det vanligt familjermed dominerande iägarevar storasom
företag. Så börjani på 1960-talet ägde fysiskasent som personer
70 aktierna på Stockholmsbörsen. Sedan dess har denna andelprocent av
löpande sjunkit. I dag fysiskaäger aktier motsvarandepersoner ca
15 det totala börsvärdet. Till detta skall läggas indirektprocent ettav
ägande 10 allemansfonder och andra aktiefonder.procentom ca genom

Institutionema har stärkt sina positioner under denna tid. Detta berodde
påbl.a. företagen sig allt och intemationaliserades.växte störreatt

Expansionen ställde krav pâ kapitaltillskottstörre vad de gamlaän ägarna
mäktade med.

Utvecklingen institutionalisering har också indirekt varit regel-mot en
styrd. Pensionssparandet har varit skattegynnat, vilket bidragit till att
försäkringsbolagen innehar 14 det totala aktievärdet påprocentnu ca av

ÄvenStockholmsbörsen. tillväxten aktiefonder, inte minst allemans-av
fondema, har stimulerats statsmakten, framför allt skattesub-av genom
ventioner också skattereglema i övrigt indirektattmen gynnatgenom
ägande framför direkt ägande.

En institutionell förvaltning vidare effektivt förutgör hushållsättett
med begränsade medel och ekonomiska kunskaper få profes-mer att en
sionell hantering sina sparmedel, inklusive viss riskspridning.av en
Utvecklingen i vär omvärld, inte minst i USA, tyder på fortsatt in-en
stitutionalisering. Förslaget till pensionssystem där viss delett nytt en-

pensionen skall placeras i fonder vilka på sikt förutses bli mycketav
kan komma driva på utvecklingen i dennastora riktning.att-

Frågan vilka konsekvenserär denna utveckling har för maktkon-som
centrationen i näringslivet och vilken betydelse för fond-rösträtten
bolagens aktieinnehav har i detta sanmianhang.

detFör första kan konstatera svenska börsföretag har starkaattman
denägare starka tillväxten det institutionellatrots ägandet detsamtav

ömsesidiga ägande vuxit fram under de decennierna.senastesom
Ägamtredningen SOU 1988:38 visade det vanligt medäratt en

dominerande i våra börsbolag.ägare Detta beror bl.a. förekomstenpå -
och utökat bruk röstvärdesdifferentiering.ett Den största ägarensav-
andel röstetalet ökade från 27 1978 till 41 1988. Förav procent procent

inflytandestrukturenmäta ladeatt ägarutredningen aktiepostersamman
i inflytandeperspektiv ansågs höra ihop. Efter sådanettsom en samman-

slagning uppgick den sfärensstörsta genomsnittsliga andel röstvärdetav
Ökningentill 47 år 1988. berodde till del på tillkommandeprocent atten

mindre företag hade koncentrerad och inflytandestruktur.ägar-en mer
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inflytandegraden, änÄven ochemellertid ägar-ökade omi storföretagen
utsträckning.mindrei något

privatägdai denägarstrukturenÄgarutredningen vidarekonstaterade att
antal ägare.begränsatdomineradesnäringsliv ettsvensktdelen avav

bankerna.detill störstaknutnaoftafortfarandeoch ärDessa var -- ägarandelsinökatmarkantplacerareutländskatid harPå senare
utländskasvarade ägare1991börjaniSåStockholmsbörsen. sent avsom
uppgå tillägarandelentordemarknadsvärdet. Nu upp-för 8 procent av

ägarinflytande.aktivtsällanutövar ettDenna25 procent. gruppemot
därallemansfondema, röst-inomordningnuvarandemöjligtDet är att

lederväljer,andelsägamastyrelserepresentanterdeutövas somrätten av
förintresseandelsägamasärägarroll. Som nämntspassivtill meren
förderas intressegällatycksDetsammabegränsat.andelsägarstämman

styrelse-dedettaindikation ärEn attstyrelserepresentanter.väljaatt
anställda inomsällaninteandelsägamavaldes varrepresentanter avsom

inom valdaDeverkar representanter-fondbolagetkoncern somsamma
aktie-fondensförförmandat röstaandelsägamasvisserligen attharna

mandatganska attändå betraktas svagtfår ageradet ettinnehav sommen
förförutsättningardåliga ettskaparhelhet merpå.offensivt Formen som

årväljsstyrelserepresentanter ettUtomståendeägarinflytande.aktivt
miss-och kanmandatPå dettaandelsägama.fåtal mansvagaett avav -

ägarinflytandeaktivterfarenhet utöva gesbristande etttänka, attav -
Utred-aktieinnehav.helafondensförröstaledamöter rättendessa att

för rösträttenriskbetydandeganska attfinnsdetningen att enmenar
utnyttjas.sällan

andelsägarinflytandet slopaslägetskallsituation vägasDenna emot om
förhandvändning rösträttdå ifårFondbolagenallemansfondema.för en

till deläggasskallkronor. Dettamiljarder ca60omkringpåaktier
iplaceratharvärdepappersfondervanligamiljarder kronor25 som

Totaltför.har mot-redan rösträttfondbolagenochaktiersvenska som
börsvärdet.10detta procent avsvarar

träddeinstitutionernaledde tillaffärenVolvo-Renaulti attUtvecklingen
förutspåddeshärmedsamband attIkallatså ägaransvar.ochfram etttog

Denframtiden.iaktiva ägarebliskulle sominstitutionerna sommer

ingenhar1 fondernadel störstaallemansfonderna.mindredefrämst förgällerDetta
inomanställningsinstyrelseledamöternavalda sammaandelsägamade avav

fondbolaget.koncern som
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förfogar föröver allemansfondemasrösträtten aktieinnehav stärker
naturligtvis sin ställning utvecklingen går det hållet.om

De fondbolagen återfinns inom bankkoncemema och det finnsstora en
potentiell risk för bankledningar trycker för fondbolagen skallatt att

i banksfarens intresse såsom detta intresse uttrycks bankled-agera av-
ningen.

Utredningen sammanfattningsvis det torde finnas samhälls-att ettanser
ekonomiskt värde i utnyttjas.rösträtten Den fortgående institutio-att
naliseringen har emellertid bidragit till de passiva vuxit i antalägarnaatt
och storlek. Sparande i fonder olika slag kommer med sannolikhetstorav

fortsätta framöver.växa Utredningenatt denna bakgrundatt motmenar
regelverket fondernas iatt agerande möjligaste mån börstyrsom upp-

aktivt ägande. Samtidigt måste det stå fullständigtmuntra ett klart denatt
fondförvaltare utövar det enbartrösträtten gör med utgångspunktsom
från de slutliga intresse.ägarnas

Denna frågeställningen enligtär utredningen grundläggandemer- -
fråganän allemansfondema skall behålla nuvarande regler förom

fondandelsägarinflytande eller ej. Utredningen föreslår därför fråganatt
hur aktivt i fonderägaransvar olika slagett kan uppmuntras-om av

säkerställas samtidigt enbart fondsparamas intressen agerandetstyrsom
blir föremål för översyn.en

Till dess resultatet från sådan föreliggeröversyn föreslår utred-en
ningen nuvarande regler vad gäller fondandelsägamasatt inflytande bi-
behålls. Detta innebär de forna allemansfondema inte fåratt samma
regler övriga värdepapperfonder vad gäller fondandelsägamas in-som
flytande. Det naturligtvisär otympligt inte ha regler för allaatt samma
värdepappersfonder. sådanEn situation bör inte heller bestå under någon
längre tid. Det därförär vikt den förslagna genomförsöversynenattav
skyndsamt.

3.6 Fondernas uppgiftsskyldighet

Allemansfondbolagen har fr.o.m. 1995 års taxering skyldighet lämnaatt
kontrolluppgift för den andel i allemansfond under året.avyttratsom
Uppgiftsskyldigheten infördes led i det deklarationsförfarandeettsom nya

skall börja tillämpas vid 1995 års taxering. Förfarandetsom innebär bl.a.
förtryckt blankettatt för förenklad självdeklarationen sänds till denut

skattskyldige, efter eventuella rättelser och kompletteringar skallsom
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till skattemyndigheten.skicka tillbaka denunderteckna blanketten och
skalldeklarationsskyldigaflertalet deAvsikten detär att stora av

preliminär skatteberäk-och avdraguppgifter inkomstersamtliga samtom
förtryckta på blanketten.ning

motsvarandeinte någonvärdepappersfonder föreliggervanligaFör upp-
långsiktig karaktärvanligengiftsskyldighet. Sparandet i dessa är av mer

ocksåfrekventa. Antaletoch mindre äroch insättningar uttag sparare
i allemansfond.tvâ miljonerfärre de drygtbetydligt än som sparar

behandlas allemans-uppgiftsskyldigheten böruppstår då hurFrågan om
värdepappersfonder. Medomvandlas vanligafondema till gemensamtett

rimlig utgångspunktövrigt det ävenregelverk i att upp-ensynes som
fonder.för allagiftsskyldigheten blev densamma

till 2,3 miljo-uppgick i slutet 1993allemansfondkontonAntalet av ca
allemansfonderSparandet i ärfördelat på drygt 2 miljoner personer.ner,

emellertidpraktiken användersparande. Ilångsiktigtatt ettmenat vara
del kontohavarefonderna slags sparkonto. Enkontohavama ofta ettsom

ochför år.försäljningar redovisa Förkan till tiotalha ettattett varupp
förreavinstberäkning ochsärskildförsäljningar skalldessa göras enen av

genomsnittligtdessemellan skallandelar har förvärvatsdet fall nyttnya
krav deklaranternasberäknas. ställeranskaffningsvärde Detta stora

Även ellerförsäljningama. med endastförmåga deklarerarätt ettatt en
reavinstberälcningen komplicerad. Detfåtal år ärförsäljningar ärper

utgångspunkt uppgiftfrån skattskyldigesdärför viktigt den att om rea-
intedeklarationsblanketten. Kanvinstreaförlust kan förtryckas

såtilltilläggsuppgift lämnas. Med hänsynförtryckning måsteske att
antaletallemansfond skulle detandelar imånga skattskyldiga säljer stora

förtrycktgenomförandet medallvarligttilläggsuppgifter störa systemetav
förkontrolluppgiftsskyldighetendeklarationsblankett. avskaffandeEtt av

i fråga.allemansfonder bör därför inte komma
Även försvårigheterövrigt föreligger vissaför värdepappersfonder i

andelar. Dettaredovisa försäljningarde skattskyldiga kunnarättatt av
till dennågon motsvarighetkompliceras ytterligare det inte finnsattav

reavinst vid avyttringövergångsregel gäller vid beräkning avsom av
anskaffningsvärde för andelarallemansfond och innebär att somsomsom

1990.före år får värdet den 31 decemberanskaffats 1991, tas upp per
obligato-nödvändighetenbakgrund vad anförtsMot av enav som om

allemans-vid försäljning andelar irisk uppgiftsskyldighet för reavinst av
beträffandefond beräkna reavinstoch svårigheterna ävenrättattom
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övriga värdepappersfonder får det angeläget införaatt motsva-anses en
rande uppgiftsskyldighet för värdepappersfonder övrigt.även i

För kunna lämna uppgift uppkommen reavinst vid försäljningatt om av
andelar krävs emellertid uppgift anskaffningskostnad.även Be-om
träffande äldre andelar sådanatorde uppgifter i många fall saknas eller
endast med svårighet kunna uppbringas uppgiftslämnarna. Det börav
därför införas motsvarande övergångsregel gäller för allemans-en som
fonder uppgiftslämnarna kan utnyttja i fråga äldre andelar därsom om
uppgifter anskaffningsvärde saknas. Den reavinst förtrycksom som
deklarationsblanketten kommer då utgå från detta värde. Vill denatt
skattskyldige använda sig beräkningsmetod får han i så fallav en annan
lämna kompletterande uppgift. När det gäller föreliggerandelaren nyare
däremot inte problemet i utsträckning. Uppgifterna torde utansamma

problemstörre kunna skaffas fram i flestade fall.
Det bör därför införas bestämmelse med innebörden såsomatten

anskaffningskostnad för andelar vilka förvärvats före årsskiftet 199495
får alternativt i stället för det verkliga värdet användas marknadsvärdet

viss dag. Kursutvecklingen på svenska aktier har under årper senare
varit ojärrm. Att hitta lämplig tidpunkt för schablonmässigen en
beräkning anskaffningskostnad kan därför ställa sig svårt. Emellertidav
har generalindex vid årsskiftet varit tämligen konstant beträffande åren
199091, 199192 och 199293. Det därför lämpligt att ut-synes som
gångspunkt för övergångsregel vid beräkning reavinsten användaen av
marknadsvärdet vid utgången för1992 andelar anskaffats före denav som

januaril 1995. För andelar anskaffats efter den december31 1994som
skall det verkliga värdet användas. Eftersom den s.k. genomsnittsmetoden
tillämpas kan uppgiftslämnarna inskränka sitt ADB-lagrade underlag för
uppgiftslämnandet till i likhet med vad gäller för allemansfonder,att, som

endast det genomsnittliga anskaffningsvärde enligt genomsnittsmeto-avse
den gäller efter sista transaktionstillfället, antal andelar värdetsom samt

stickdagen.på Då sådan ordning inte torde ställa orimligt kravstoraen
lagringsutrymme i uppgiftslämnamas datasystem, får det attanses

värdet uppgiftsskyldighet väl de administrativa nackdelaruppvägerenav
sådan uppgiftsskyldighet ställer uppgiftslämnarna.som en

Mot bakgrund föreslårdenna utredningen det införs skyldighetatt en
lämna kontrolluppgift uppkommen reavinst -förlustatt eller vidom

avyttring andel i andra värdepappersfonderäven allemansfonder.änav
En bestämmelse bör införas i lagen statlig inkomstskatt med innebördom

anskaffningsvärde för andelar förvärvats föreatt den januari1som som
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be-De1992.december3lmarknadsvärdet denanvändas nyafår1995
taxering.års1996fr.o.m.föreslås tillämpasstämmelserna

organisationerideellatillUtdelning3.7

årligfickallemansfondemaÅr bestämmelseinfördes ge enatt1988 en
organisationer.till ideellavärdefondens2högstutdelning procent avom
skapats.inriktningsådanmedfonderhade1994februaril ensex

198990:153 nämnsvärdepappersfonder prop.propositionenI om
värdepappersfonder börvanligaävenförbigåendei56 attnästans. -- ideellatillutdelningallemansfondermöjlighet attha gesomsamma

ändamål.
upphävdbliföreslåsallemanssparande anserlagentankeMed att om

förtydligasändamål börideellatillutdelningutredningen rätten attatt ge
nuvarandedärförföreslårUtredningen attvärdepappersfonder.i lagen om

fondbestämmelsemavärdepappersfonder atti lagenskrivning omom
förochgrunderna sättetfall,såoch, iskeskallutdelningskall ange om

denliknarlagtextmedkompletteras sompunkt tre9 §utdelning somen
allemanssparande.i lagenorganisationerideellatillutdelningreglerar om

allemansfonderFöretagsanknutna3.8

Inledning3.8. 1

allemans-lagenreglerasallemansfondemaföretagsanknutna omDe av
angåendefonderför dessaspecialbestämmelservissainförtsvarisparande

Genomförvaltning. ut-och attrepresentationplaceringsregler,bl.a.
värdepappersfonderombildas tillallemansfondemaföreslårredningen att

situation hanteras.allemansfondemasföretagsanknutnamåste de
vid års-infördesaktiesparfonderföretagsanknutnaBestämmelser om
special-aktiesparfonder. Eni lagenändring198081skiftet omgenom en

börsföretaganställda i attförmöjlighetenöppnadei lagenbestämmelse
sinaplaceraskullefonderaktiesparfonder. Dessainrättadesärskiltispara

införandetVidaktier.företagetsdeti100 avmedel till procent egna
stelbenta.alltförbestämmelsernaansågs dessaår 1984allemanssparandet
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framfördes förändringar placeringsreglema så fondernaDet krav på attav
skullemöjligheter sprida riskerna samtidigt de givetvisattgavs som

behålla sin anknytning till det företaget.närasärart genom egna
Lagstiftaren sänka placeringar det bolaget frånvalde kravet iatt egna

fondförmögenheten. placeringsregel100 till 25 Dennaprocentprocent av
gäller för företagsanknutna allemansfonderna. Tillalltjämt i dag de en
början fanns också femprocentig röstvärdesspärr, begränsadeen som
fondernas till inflytande företaget. be-möjlighet i det Dennaegna

bort allemanssparandet infördes.gränsning närtogs
Den 30 oktober 1993 fanns 24 företagsanknutna fonder medst ett

sammanlagt tillgångsvärde miljoner kronor. Flertaletcirka 900 av
fonderna fondförmögenhetsmå och endast fem fonder hadeär somen

Samtliga fonder har anknytning till svenska50 miljoner kronor.översteg
börsnoterade aktiebolag.

3.8.2 Ombildning avvecklingeller

tidigareDe skattesubventionema allemanssparandet omfattade deävenav
företagsanknutna fonderna. sparformHärigenom kom dennaäven att

de förmånliga skattereglema. Detta grundläggandegynnas av var en
förutsättning för de företagsanknutna allemansfonderna. anställdaDe gavs
därmed möjlighet i det företaget. Avsikten ökaatt attspara egna var
deras risk-delaktighet i verksamheten och bidra till företagets behov av
kapital. Till förändringföljd den placeringsreglema innebar attav av som
kravet frånplacering förmögenheten i det företaget sänktesegnaav
100 till 25 anknytningen mellan fonden och företagetkom attprocent,
minska.

l dag det variationer mellan fonderna i fråga placeringarär stora om
i det företaget. Några fonder hela fondförmögenheten placeradharegna
i det företaget, medan andra har problem uppfylla lagensattt.o.m.egna
krav på 25 Anledningen till denna variation torde fonderprocent. attvara

framgångsrikai företag fondför-valt placera hela eller delatt storen av
mögenheten i det företaget, medan fonder anknutna till företagegna som
haft ekonomiska bekymmer, försökt lite aktier möjligt i detha såatt som
företag andelsägama anledning kanvarit anställda Ensom annan vara
fondernas olika fond-placeringsstrategier. fåtal fonder haft helaDe som
förmögenheten troligeneller mycket andel i det företaget harstoren egna

just anknytningen företaget haft överordnad betydelse.tillansett att
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företagettill detanknytningkombineraförsöktfonder harAndra egnaen
riskspridning.vissmed en

tillombildasföreslår,utredningendetallemansfondema, sättOm
företagsanknutnanaturligtvis dekan ävenvärdepappersfondervanliga

väsentligtde i alltinnebäradockskulleDettaombildas sätt. attsamma
väljafonderna kommertroligtvarför det inte är attmister sin särart att

fondernaföretagsanknutnaför dealternativdenna möjlighet. Ett annat
tillombildningverksamheten kanavvecklainte väljer att vara ensom

fonder.s.k. nationella
värdepappersfonder§ lagenmed stöd 3kanFinansinspektionen omav

inspektio-står underellerfondbolag,tillstånd förlämna ett somannan
intenäringsverksamhet ärbedriva atttillsyn, ansesomatt annannens

möjlighetenbestämmelsen öppnar startafondverksamhet. Denna attsom
nationell fond.s.k.en

allemansfonder,övrigaliksomallemansfondema,företagsanknutnaDe
investerings-kollektivarörandedirektivomfattas EU:sinteanses av

198990:placeringsbestämmelser prop.grund derasfonder, bl.a. av
direk-dettavärdepappersfondervanligaomfattas153 46. Däremot avs.

iutformatsharvärdepappersfondslagstiftningentiv svenskaoch den
fullständigtfordradedettadirektiv. Trotsmed EU:söverensstämmelse ett
förbuduttryckligtinfördesdet i lag motEES-avtaletuppfyllande ettattav

kollektivformvärdepappersfonder tillvanligaombilda avatt annan
harförbudEES-regler. Dettaomfattadesintekapitalbildning, avsom

omöjligtdetochvärdepappersfonder ärinförts lageni 10 § numeraoma
s.k.tillvärdepappersfonderombildaochEES-reglemakringgåatt

dock inteförbud kan44. Detta199293:90nationella fonder prop. s.
de inteeftersomallemansfonderföretagsanknutnaomfatta de om-anses
ombildningeventuellefterföre ellersigfattas EES-reglema envareav

till fonder.nationella
ombildningensamband mediFinansinspektionenpåankommerDet att

denfond, tillsenationellallemansfond till attföretagsanknuten enav en
vadfrånavvikermarkantplaceringsbestämmelserfonden har somnya

någrainnebärvärdepappersfonder. Dettavanligagäller för att avsom
iaktieinnehavetökakan behövaombildningenfonderna samband medi

placeringsbestämmelser. Desinaövrigt ändradet eller iföretagetegna
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fonder enbart har placerat i det företaget kan tvingas minskasom egna
riskemainnehavet för spridaatt

För underlätta ombildningen föreslår utredningen fondatt att en som
ansöker ombilda företagsanknuten allemansfond tillatt nationellom en en
fond före den dag den lagstiftningen träder i kraft, skall bedömasnya
enligt de nuvarande placeringsbestämmelsema för tiden fram till dess att
Finansinspektionen slutligen fondensprövat ansökan.

3.8.3 Fondernas förvaltning

De företagsanknutna fonderna har ofta samarbetenära medett ett
fristående eller bankanknutet fondbolag. Detta har ekonomisktansetts
fördelaktigt för fonderna kompetensen och de administrativaattgenom

hos fondbolaget kan utnyttjas. Denna möjlighet till samarbeteresurserna
finns givetvis kvar för de fonder väljer ombildas till nationellaattsom
fonder. Däremot uppkommer problem för de företagsanknutnaett
allemansfonder vill ombildas till nationell fond i dag intesom men som
har någon koppling till fondbolag, själva förvaltar och admini-ett utan

fonden. Enligt ordalydelsen istrerar 3 § lagen värdepappersfonderom
förutsätts nämligen tillstånd till nationell fond endast kan tillatt en ges
fondbolag eller står under Finansinspektionens tillsyn. Det ärannan som
utredningens uppfattning de företagsanknutna fonder inte kommeratt som

avvecklas och i dag inte samarbetaratt med fondbolag ellerettsom annat
institut står under Finansinspektionens tillsyn, bör inleda sådantsom ett
samarbete i syfte tillgodose såväl andelsägarnas inspektionensatt som
intresse insyn och kontroll.av

2 Akzo Nobel har nyligen, i samarbetemed Nordbanken, bildat nationell fond. Ienplaceringsbestämmelserna 50-75 fondens medel skall placerasatt procentanges avi fondpapper och andra finansiella instrument utgivna Akzo Nobel.av
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4 Allemansspar

4.1 Sparmotiv och upplåningsbehov

4.1.1 Sparrnotivet och sparstimulanser borta

Riksgäldskontoret hade tidigare de ibland motstridiga uppgifterna att
minimera kostnaderna för upplåning samtidigt åladesstatens attsom man
stimulera hushållens sparade. Tidvis har dessa båda målsättningar kunnat
uppfyllas samtidigt. Införandet allemansspar där räntevillkorenav -
inledningsvis och bestämdes riksdagen medfördevar gynnsamma av -
emellertid de båda målsättningarna kom i konflikt med varandra.att
Detta blev allt tydligare för hur budgetunderskottet skullenär oron
finansierades tonades ned i takt med statsbudgeten stärktes slutetatt mot

1980-talet och vikten minimera upplåningskostnadema betonadesattav av
allt starkare.

Denna inställning manifesterades i den reviderade fmansplanen år 1989
där regeringen föreslog och riksdagen slog fast lågaattsenare upp-- -
láningskostnader skulle ökad prioritet i statsskuldsförvaltningen. Iges
samband härmed fick också Riksgäldskontoret regeringens uppdrag-

bemyndigande bestämma på allemansspar. ledde tillräntan Dettaatt att-
räntan och därigenom upplåningskostnaden sänktes.även De senaste- -
åren har upplåningskostnaden för allemansspar varit betydligt lägre än
den genomsnittliga kostnaden för övriga upplåningsinstrument, tabellse
4.1.

Jämfört denmed genomsnittliga upplåningskostnaden för hela stats-
skulden allemansspar ha varit synnerligen billig upplåningsform.synes en
Detta beror dock till del på Riksgäldskontoret i sina beräkningarstor att
marknadsvärderar statsskulden. Som konsekvens därav påverkasen upp-
låningskostnaden den ränteförändringar eftermäts skersom av som- -
upplåningstillfället. Om sjunker leder dettaräntan till den uppmättaatt
kostnaden stiger. Ju längre räntebindningstid desto blir effekten.större
Upplåningskostnaden för allemansspar där medlen inte bundnaär- -
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den direktaändras utövermarknadsräntomaintepåverkas däremot attav
sjunkandetiderIallemansspar.utgårvilkeneffekten via ränta avsom

upplåningsinstrumentandraochvia allemansparupplâningblirräntor
rele-den period ärUnderfördelaktig.räntebindningstidmed kort som

kontinuerligtsjunkitsammanhang har räntornai dettastuderavant att
årjuni respektiveberäkningarna,för samttidpunkternaaktuellavid de

1993.vid utgången av

upplåningsinstrument.några olikaförUpplåningskostnad4.1Tabell
Genomsnitt i procent

93juli-dec199293199192199091

7,410,09,511,7Allemansspar
8,012,310,913,3Statsskuldväxlar
8,716,912,113,3Kontokredit

14,715,310,814,9Totalt

Riksgäldskontoret.Källa:

medallemanssparjämföraföreträdesvisrimligaredärförDet är att
Tvåbindningstid.kortockså harlâneinstrumentupplåning via andra som

Allemans-i Riksbanken.kontokreditstatsskuldväxlarfinns,sådana samt
dessa.bäggekostnadseffektivt änvaritperiodenunder helahar merspar

avskaffa allemans-anledningringakostnadsskälfinns således attDet av
upplåningsform.spar som

funnits i allemanssparinteegentligensparstimulans harNågon större
1989i mittenfick sätta räntanRiksgäldskontoret rättenefter det att avatt

1991.skattereformenmedsambandminskades iskattesubventionemaoch
devadföre skatthögre änprocentenhetfebruari 1994 1iRäntan cavar

till-Pâ allemanssparsparkonton.vanligasinaerbjöd påbankernastörre
tillåteroftastmedan bankernaprocentenhet,uttagsavgift på lkommer en

mindre,alltframförNågra,avgift.årnågot eller några utanuttag per
detta ärallemanssparpåungefärerbjuder räntabanker mensomsamma

allemanssparGenomminst 50 000.belopp påtillvanligen begränsat att
förmedlar allemanssparbankerallaså lättillgängligt störreär --

skatteför-alternativefterfrågatfortfarandesparformen atttrotsutgör ett
månen borttagen.är
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4.1.2 Upplåningsbehovet någonsinstörre än

Behovet stimulera hushållens må ha fallitsparande bortattav statensmen
upplåningsbehov någonsin.är större Statsskuldenän uppgick till ca
78 BNP vid utgången 1993, vilket den högsta nivån iprocent ärav av
Sveriges moderna historia. Det budgetunderskottet medförstora att
kraven bruttoupplåning kommer öka de åren.närmaste Deatt mest
optimistiska spår statsskulden kommer uppgå till 100-att attprognoserna
110 BNP innan den stabiliseras. Riksgäldskontoret kommerprocent av
därför sannolikt ha behov direktupplåning från hushållen underatt av
överskådlig tid. Huruvida detta skall ske med upplåningsformer som
liknar dagens allemansspar eller fråga i förstaär hand bören som

inomavgöras Riksgäldskontoret.

4.2 Finns det något behov allemansspar iav
framtiden

Av utredningsdirektiven framgår avvecklingen de särskilda reglernaatt av
för allemansspar ska ske under former inte framkallar ett stortsom
utflöde sparmedel, bland med hänsyn till behovet stabilitet iannatav av
statsskuldsförvaltningen. Därmed utesluts direkt återbetalning tillen

Inte heller alternativ där konto skulle finnas kvarspararna. ett spararens
intakt, medan de innestående medlen skulle föras från Riksgäldskon-över

till de kontoförande bankerna kan uppfyllatoret villkoren direk-ianses
tiven. Därmed återstår bara två möjligheter; antingen kvarstår upp-
låningen i nuvarande eller liknande form eller så upphör den efter en
övergångsperiod.

En viktig utgångpunkt för Riksgäldskontorets på allemanssparssyn
fortlevnad huruvidaär sparformen skulle kunna kostnadseffektivvara en
upplåningsform framgent. Utifrån måletäven långsiktigt minimeraatt
upplåningskostnadema bör sparformen kvar så länge Riksgäldskon-vara

har andra upplåningsformer upplåningskostnadertoret överstigervars
eller ligger i nivå med dem för allemansspar.

Eftersom det tid och etablera upplåningsinstrument,tar att ettresurser
kan eventuell avveckling inte baseras dess kostnadseffektivitet viden

enstaka tillfälleett långsiktig bedömning krävs. I nuvarandeutan en mer
läge med snabbt ökande statsskuld bedömningamaär framtidaom upp-
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tider mediosäkra änolika låneinstrumentlåningskostnader för mermer
havärde idärför finnaskan attbudgetunderskott. Det ettbegränsade

oför-enskilt låneinstrumentnågotflera låneinstrument även synesom-
förkostnadernaminimeralångsiktigt stats-förför dagendelaktigt att-

upplåningsinstrumentensolikadesigockså visatharskulden. Det att
tiden.varierat överupplåningskostnad harrelativa
konkurrenskraftframtidaallemanssparsOsäkerheten upp-somom

lagän-Vidilemma.införutredningen attvetlåningsform ställer ett en
Riksgäldskontoretmellanavtaletomförhandlingförgrunddring utgör av

påverkakanomförhandlingsådanEnbankerna.kontoförandedeoch
allemansspar.förmedlaförbankernatillersättningRiksgäldskontorets att

förändras delstill allemanssparinställningVidare kan genomspararnas
bort-skattesubventioner ärallauppmärksammasi mediadet nuattatt

genomgripandeföreslås. Enförändringarytterligaredels atttagna, genom
upphörallemansfondemaföreslårutredningen ärförändring somattsom

värdespap-vanligatillombildasochallemanssparandetinomsparform
kanallemansfondombildningsådankapitel 3. Enpersfonder se av

allemansspareffektereventuellt få negativa även serspararnaom
sammanhålletallemanssparandet system.ettsom

omför-utfalletRiksgäldskontoretförstegentligen när settDet är av en
dereaktion påobserveraoch kunnatbankernahandling med spararnas

dessiallemansspar,kontoretförändringarnaföreslagna nyavet omsom
denellerupplåningsformkonkurrenskraftigform, fortfarande är omen

beskrivs idilemmaRiksgäldskontoretsochavvecklas. Utredningensbör
någrabeslut över-underlag förutredningenbordefigur Idealt4. omge

avvecklingellerrevideringvidkrävs för allemansspargångsregler aven
behövs be-övergångsreglernågraHuruvidaallemanssparande.lagen om

grundardeltillreaktionerochförhandlingarbeslut,dock på ensomror
beslut.riksdagensochförslagutredningenssig

fortsatttillgrundinställningRiksgäldskontorets ettfinnaFör utatt
för-andraochförsvinnerallemansfond ävendäri lägeallemansspar ett
medkontaktskedetidigtiutredningenändringar kan förekomma etttog

då förhopp-hadeRiksgäldskontoretförLedningenRiksgäldskontoret.
kon-skulle kunnavia allemanssparupplåningfortsattningar att enom

detansågRiksgäldskontoretupplâningsinstrument.med andrakurrera
upplåningsform.med dennafortsättamycket angeläget attsom

undervidarelevakunnaallemanssparskulle såledesdetta perspektivUr
kompensationhögrekräverinte räntaförutsättning dels somatt spararna

helhet, delsallemanssparandeti attför upplevda försämringar som
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bankerna inte ställer för höga krav ersättning för sin förmedlarroll
framgent.

Figur 4.1 Riksgäldskontorets på fortsatt allemanssparettsyn
Ulrednin§sförs|ag_-- Allemansspar kvar

Ja Nej

Nla

i
Spararnas reaktion Nyil avtal
stort ulflöde med bankerna

Ja Nej

Höj räntan till 0
ulflödel slo ar

allemanssparAr en
effektiv upplöningslorm

Ja Nej

TFortsätt IBehovav
lidigare övergångsreglersom

4.3 Finns det nâgra nackdelar med allemansspar

Allemansspar redan vid dess introduktion relativt tillsubstitutnäraettvar
vanligt banksparande. Genom borttagandet skattefriheten införan-ochav
det friare räntesättning blev likheten tydligare. finns ocksåän Detav en
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utsträckning skettisparandet i allemanssparindikationer storatt
bankinlåning.3traditionellbekostnad av

allemanssparandetdelvis kompenseratsBankerna har åtminstone attav
fått tillgångbankenharallemansfond. Härinnehållit andra ben,också ett

och med bättretillväxtmed starksparformskattesubventioneradtill en
helhethar paketetHärigenom accepte-marginaler i allemansspar.än som

rats.
del allemansspa-försvinnerallemansfondemaföreslåsNu avatt som en
vanligt banksparan-ochallemanssparblir likheten mellanrandet. Därmed

allemansfondtillbindningenskattefrihet ochtydligare.de Utanännu utan
utmärktetidigarekaraktäristikademist någrahar allemansspar somav

sparformen.
månadeni000 kronor2insättningsbegränsningenSkulle dessutom
produk-identiskai banksparkontovanligtblir allemansspar ochborttas

varieraräntevillkoren kanäventer, om
insättningsbegräns-slopaeffekternaUtredningen har övervägt attav

kvar i alle-finnsskattesubventionerbakgrund inganingen. Mot attav
möjlig-begränsningar ihaomotiveratmanssparandet kan det attsynas

belopp.heterna önskatatt spara
Detfaktorer beaktas.två andraemellertidmåstedetta sammanhangI
delskreditmarknaden,effekterupplåningensdels den statligagäller

allemansspar.framtidaförmedlabankernas villighet att ett
inte börupplåning den störaför statlig ärallmän utgångspunktEn att

farhågorhar detTidigarefunktionssätt. attkreditmarknadens rests om
skullehushållenfrånupplåningRiksgäldskontoretsskattesubventionema i

3 bilaga1989:95SOUiñnansförvaltningRiksgäldskontoretSe statenen- allemanssparhävdatstid tillfråndet därföravsnitt 6.3. Från bankhåll har attannan
dockkansammanhangetdet attförlustaffär för bankerna. l notera omär manen motsvarandei stället lånatRiksgäldskontoretfunnits såskulleinteallemansspar upp

påverkatnaturligtvisskullemarknadenupplåningmedel på marknaden. En
mellaninlåning. Skillnadenbankernasekonomin därmedlikviditeten i och även

överdrivas.därför inteskallmarknadenvia och direkt påupplåning allemansspar
kan förekomstenhushållen såräntemarginaler högstbankernasEftersom är avmot

lånatalternativet bankernajämfört medinneburit förluständåhaallemansspar atten
tilllånat dessahushållen ochmedel staten.utav

fullständigtsparformstaligskillnad i allemanssparEn består ansessomatt som
måstei trångmål. Statenförvisso kan kommabankeroch säker medantrygg

bankkrisens all-agerande underframgickemellertid vilket också statensav- bankerna.föroch förtroendetbetalningssystemetupprätthållavarligaste skede - enstakainte tillåtas. Omkan därförbankernaNågot fallissemang förallmänt en
träda ochskallsjälvklartemellertid intekommer i trångmål detbank är att staten

konkurs.rädda banken undan
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haft snedvridande effekter kreditmarknaden SOU 1989:95, bilaga 2.
Genom dessa skattesubventioner har tagits bort har upplåningensatt
eventuella snedvridande effekter kreditmarknaden avtagitupphört.

Om det skulle bli möjligt in valfriasätta belopp på allemansspar bliratt
konkurrensen med vanligt banksparande knivskar-p. Den enda skillnaden

skulle finnas kvar i räntevillkoren och uttagsavgiften. Dettasom vore
skulle sannolikt få till följd räntesättningen på allemansspar skulle fåatt

betydande inflytande vanligaett räntan sparkonton i bank. Man
skulle kunna hävda sådan konkurrens bra till frommaoch föratt en vore

eftersom allemanssparräntan hitintills varit högre än räntanspararna
på vanliga bankkonton. Konkurrens bör emellertid i möjligaste mån ske

lika villkor och Riksgäldskontoret verkar onekligen under fundamen-
talt andra förutsättningar bankerna. Till skillnad frånän övriga aktörer
lever inte Riksgäldskontoret under några avkastningskrav och riskerar
inte heller råka i betalningssvårigheter eller konkurs.att

Det finns således attrisk för Riksgäldskontoret skulle bli marknads-en
räntesättningenledande vad gäller insättningsbegränsningen på alle-om

bort. Några dramatiska från de penningmarknads-togsmansspar avsteg
styrräntor både bankemas räntesättning och delräntansom en av

Riksgäldskontorets övriga upplåningsinstrument visserligen inte attvore
Syftetvänta. med allemansspar är sänka kostnaden för statsskulds-att

förvaltningen, inte höja den. Risken för aggressiv räntesättning påatt en
allemansspar från Riksgäldskontorets sida för attrahera kapital äratt mer

Ävendärvidlag mycket liten. mindre påverkan räntesättningenen
marknaden i övrigt får dock oönskad givet de armorlunda för-anses som
utsättningar Riksgäldskontoret verkar under.som

Vidare måste hänsyn till bankemas beredvillighet fortsätta hysatas att
konkurrerande produkt i sitt produktutbud. Tidigare förändringar haren

lett och de utredningen förslagna leder till ökad likhetnu av en- -
mellan bankernas sparkonton och allemansspar. Om månads-ävenegna
begränsningentas bort finns risken en del av bankernasatt sparare
flyttar över alla sina sparmedel från bankens sparkonton tillegna

Ävenallemanssparkontot. denna risk inte överhängande så finnsärom
det möjlighet bankerna hellre avstår från förmedla allemanssparatten att

förän sigutsätta sådan risk.att en
Sammantaget därför utredningen övervägande skäl talar förmenar att
beloppsbegränsningen bör finnasatt kvar. Detta stabilitet sparandetger

samtidigt Riksgäldskontorets räntesättning på allemansspar fårsom
något dominerande inflytande på övriga marknadens räntesättning. Där-
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allemanspar ävenförmedlafortsättabankerna kunna omborde attmed
allemansfond upphör.tillkopplingen

överväganden allemanssparbeträffande4.4

lagenBibehållande4.4.1 av

utgångspunkttagitbakgrund attnämndaUtredningen har sommot nyss
sparformenikontinuitetenbevarakvar. Förskall finnas attallemansspar

möj-isparformenfördeldetutflödenförhindraoch omstora envore
sparformenkanHärigenomkaraktär.nuvarandesinbehållermånligaste

inarbetadevälsittbehållaockså nanm.
harallemanssparandetsärbehandlingenskattemässigadenGenom avatt
försparreglersärskildalag haiförhuvudargumentetupphört har att

alle-föreslår delsutredningen attGenomfallit bort.sparform attdenna
dels bort-värdepappersfonder,vanligatillomvandlasskallmansfondema

regleringenkvarståendedenblirparagraferytterligare avtagande av
allemanssparandet ut-lagenbegränsad. Denallemansspar omsomram

mellanavtalmed parterna.därför kunna ersättasskullegjort
emellertidbankerna ärochRiksgäldskontoretmellanavtalNuvarande

ersättningsnivåer.ochadministrationfrämstreglerarochettårigaendast
allemanssparinomåterfinnsbelopp menardetankeMed stora som

långaochsamarbetsavtallångsiktigakrävs upp-detutredningen att
skullegrund. Detstabilskall vilasparformenförsägningstider enatt

avtalskrivahitintillsskettotillfredsställande omdirekt att som -vara -
lagstift-denavsaknadåret iår i slutetnästkommande somramavav

avtalsförhållandesamarbetsavtal. Ettlångsiktigtellerningen ettavger
behovetsigtillgodosermöjliguppsägning avomedelbar ärdär vareen

framför-behovellerstatsskuldsförvaltningenistabilitet avspararens
hållning.

avvecklaalltför chansartatdet attdärförUtredningen att voremenar
för-långsiktigadetregleraravtalfinnsdetinnanlagstiftningen ett som

uppsägnings-innehållaskulleavtalsådantEttmellanhållandet partema.
uppsägnings-vidmedlende insattamedskervadregleringtider, somav

tillskälnågrainteutredningenkanSamtidigtutgångtidens sem.m.
lagstift-bestämmasskullesiktför allemanssparvarför reglerna genom

borttagna.skatteförmånema ärning närnu
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Utredningen förordar därför lagen allemanssparandet bibehållsatt om
i reviderad form under övergångstid. Under övergångstiden fåren

arbeta fram avtal reglerar samarbetet längre sikt. Vidparterna som
utgången övergångstiden fortsätter sparformen enligt de villkor ochav
regler återfinns i de framtagna avtalen. händelseI någon ellerattsom av
flera banker inte vill fortsätta med allemansspar efter övergångstiden
måste trepartsförhållandet mellan Riksgäldskontoret-banken-spararen lösas
vid denna tidpunkt. Detta fall behandlas utförligt i avsnitt 4.5.mer

Övergångstiden bör inte alltför kort. måsteFörst effekterna devara av
genomförda förändringarna utvärderas. Sedan bör Riksgäldskontoret och
bankerna ha tid dels för de vill några förändringaröverväga göraatt om
i villkoren för allemansspar, dels för förhandla. Om det sedan skulleatt
visa sig i förhandlingarna någon eller flera banker inteatt attavser
fortsätta förmedla allemansspar, så bör det finnas tid kvar tillgott om
dess lagen avvecklas. förDetta Riksgäldskontoret rimligatt att ge en
framförhållning vad gäller utflödet från allemansspar och därigenom
säkerställa Riksgäldskontoret kan låna medel via andra kanaleratt upp

Ävenunder stabila former. bör i god tid reda bankattspararna en
upphöra med allemansspar.attavser

Om Riksgäldskontoret skulle låna imedel utländsk valuta för attupp
motverka nedgången i allemansspar skulle övergångsperioden kunna
kortas ned. Utredningen emellertid statsskuldspolitiska över-attanser
väganden önskan förkortaväger avvecklingstidenän för alle-tyngre att

Utredningen utgår därför från Riksgäldskontoret kommermansspar. att
motverka nedgång i allemanssparatt öka upplåningen påatten genom

den inhemska marknaden.
En del det sparande i dag återfinns i allemansspar kan förväntasav som

föras över till andra sparformer inom Riksgäldskontoret vid avveck-en
ling. Huvuddelen de 68 miljarder kronor återfinns på allemans-av som

skulle dock sarmolikt behöva lånas på penning- och obligations-spar upp
marknaden. På denna marknad ökade Riksgäldskontoret sin upplåning
med 49 miljarder kronor 1992 och med 32 miljarder 1993. Under dessa
år skedde samtidigt betydande upplåning i utländsk valuta. Denen
statsskuldspolitiska inriktningen upplåning i utländsk valutaär böratt

begränsad framöver. För 1994 riktlinjen 30-35 miljarderärvara mer ca
kronor. Det övriga lånebehovet, 200 miljarder, skall såledesuppemot

Ävenlånas på den inhemska marknaden. budgetunderskottet ochupp om
lånebehov sannoliktstatens lägre frånär 1995 och åren därefter, kan
upplåning på penning-statens och obligationsmarknaden förväntas vara
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allemanssparavvecklandeupplåningbetydande. Den ett avextra som
år.flerafördelasmöjligtdärförmedföra börskulle om

tvâunderstigainte böravvecklingsperiodensjälvaUtredningen attanser
detinnanförhandlingförbehövstiddendetta kommerår. Till m.m.som

bak-dennaMotavvecklas.bestå ellerskallallemansparstår klart om
täckasskallövergângsperiodenutredningenföreslår avgrund att som

år.uppgå tillbörlagstiftningen tre

Övriga överväganden4.4.2

i formerhushållenfrånlånafortsätterRiksgäldskontoretGenom attatt
förändringaruppstår ringaallemansspar,dagensstarkt påminner omsom

Riks-oförändrad,principskulle iför Rättsstatusen varaspararna.
skyldigheter.sig vissaiklättoch harhushållenfrånlånargäldskontoret
i lagenrevideringarpåverkasbehöverskyldigheter omDessa av

ochRiksgäldskontoretmellanavtaldag finnsRedan iallemanssparandet.
mellanrättsligadenreglerarkontoförande bankerna statusende som

lagenOmRiksgäldskontoret.och kredittagarenhushållenkreditgivama
till-Riksgäldskontoretbörreviderasallemanssparandet kommer attom

i dessaochkrävsavtaldeutformabankernamed somnyasammans
framledes.rättliga ävensäkerställa garanterasstatusatt spararnas

förändrasinteallemansspariförvillkorenGenom attatt spara
bedömerupphörallemansfondtillkopplingenförutomnämnvärt att --

kommerförförutsättningar attfinns vissadetutredningen att spararnaatt
första åretdet1993Under utanmedel på allemansspar.hålla kvar sina -

medallemanssparkontonsparandet påminskadeskattelättnadernågra -
denpånedgångenberoddedelTill attmiljarder kronor.tvådrygt en
tillfrånmedelöverföringtillleddebörsutvecklingengodamycket sparav

relativtbibehållamöjligtdetindikerar ärUtvecklingen attfond. enatt
bibehållandetbidrarVidareskattelättnader.behållninghög aväven utan

intesparandet. Dettai ärlångsiktighetenupprätthållauttagsavgiften till att
förändras.sparformenlägeminst viktigt i närett

kanallemansfondkopplingen till notera,värdetVad gäller manav
mycketi allemansspartillväxten2.2,framgår diagramvilket varattav

infördes årochmellan fondöverföringmöjligheten tillgod innan spar
vid dennaskattegynnadfortfarandesparformenVisserligen1990. var

inteöverföringsmöjlighetenändåindikerarutvecklingentidpunkt attmen
för allemansspar.intresseförbetydelsehaft avgörandehar spararnasen
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Vad gäller bankernas krav ersättning för fortsättningsvisävenatt
förmedla allemansspar har utredningen inte någon anledningsett att ta
ställning till vilken ersättningsgrad rimlig.ärsom

Utredningen endast regeringen och riksdagen 1989noterar att
l98990:FiU8 Riksgäldskontoret i uppdrag omförhandla avtalenattgav
med bankerna i syfte minska ersättningen. ornförhandlingDenna leddeatt
till nedgång i den del ersättningen utbetalas Riksgäldskonto-en av som av

med omkring 15 Till detta kommer och därmedret procent. att uttagen -
uttagsavgiften fortfarande har tendens öka. exaktaDen storlekenatten-

den sammanlagda ersättningen uttagsavgiften finns detsom genererar
inga uppgifter på, uppskattning den i detär är närmasteattmen en grov
lika ersättningen från Riksgäldskontoret. Bankerna erhållerstor som
dessutom viss kompensation de betala får behållaräntaatt utan attgenom
de nett0medel in allemansspar i 15-45 dagar innan medlensattssom
inlevereras till Riksgäldskontoret. Sammantaget minskade bankemas
totala ersättning med uppskattningsvis 7-8 grund denprocent av om-
förhandling regering och riksdag initierade 1989.som

Beträffande villkoren för allemansspar reglerar lagen endast hur låg
fårräntan Räntan får lägst uppgå till diskontot minskat medvara. som

3 procentenheter. l slutet februari 1994 motsvarade detta lägstaav en
ränta 1,5 Vid tidpunkt uppgick allemanssparräntanprocent. samma
till 6,5 Räntan har endast vid tillfälle dåoch medprocent. ett -
0,25 procentenhet understigit diskontot sedan allemanssparräntan-
började beskattas 1991. Detta indikerar denna punkt tordeatt spararen
åsätta lagstiftningen ringa värde. Att detta golv för försvinner vidräntan

revidering lagen kan inte förväntas någon helst praktisken av som
betydelse. Liknande regler finns inte heller hos banker och andra aktörer

bedriver avistaupplåning. Efter revidering lagen allemans-som en av om
sparandet bör Riksgäldskontoret därför bestämma någraräntan andrautan
restriktioner dem konkurrensenän marknaden ställer.som

4.5 Vad händer någon villparternaom av
avveckla allemansspar

Som berörts finns det möjlighet någon bank vill avbryta sinovan atten
förmedling allemansspar i samband med riksdagen beslutarav att om
större förändringar i allemanssparandet. Eftersom avtalet mellan Riks-
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förändringvidomförhandlingmedgerbankernaochgäldskontoret enen
avtaladnågonfinnsintedetsamtidigtallemanssparandeti lagen somom

Problemengrund.stabilkonstruktionnuvarandeuppsägningstid saknar en
frågai dennasamfälltskullebankernabesvärandespecielltblir ageraom

allemansspar.förmedlingmedupphöraviljasamtidigtoch av
omfattandekanföreslårutredningenförslag menDe synasnusom

skick.oförändratiallemansspariavsnittencentraladepraktikenlämnar i
allemanssparandet.lagregleringförSlutdatumSamtidigt sätts avett en

villinteRiksgäldskontoretmedförhandlingarefterbankerDe som
utred-enligtskullesiktlängreallemanssparförmedlafortsätta att

1997.årövergångstidenunderändå kvar t.o.m.förslagningens vara
fortsättaintebesluteventuelltefternaturligtvis attskullebankEn ett

ochdettafå kungöraövergånsperiodens slut,efterförmedla allemansspar
medfördelarnakunderallemanssparandesinaförsöka övertyga om
lös-föreslagnadenUtredningensparalternativ. attbankens menaregna

önskemåleventuellabankernasmellanrimlig balans omningen utgör en
avvecklingomedelbarproblemoch deavbryta allemansspar ensomatt

medföra.skulle
Även avveckla allemansspar.viljakan kommaRiksgäldskontoret att

bankernaförutsättningardå ske underskulleDetta omsomsamma
avvecklinginitierar en

avvecklingi fallskilja sigdockbeteende kanRiksgäldskontorets en
Riksgäldskon-sigdrarbankernamedjämfört motönskvärd uromanses

avsiktförhaRiksgäldskontoretfallet kanönskan. detItorets senare
assistans.bankernassparformenupprätthålla utanatt

samarbetetsigbank drar4.5.1 Enstaka ur

förmedlingensigvill dradenbank aviseratenstaka avOm att uren
inför valetställs attÖvergångsperiodens slut,efterallemansspar spararen

Riks-någonibank,ii allemanssparfortsätta avannansparaannanspara

5 Riks-initierasavvecklingsvårt avgörapraktiken kan detI avatt om envara inte kanRiksgäldskontoretochbankernabankerna. Omellergäldskontoret av knappastinsatser kanersättning för bankernaskomma överens manom en på.detta berorvilkenobjektiva grunder bestämma parternaav
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gäldskontorets upplåningsformer eller i något de sparaltemativav som
erbjuderden aktuella banken

Detta fall bör inte något bekymmer.utgöra Riksgäldskontoretstörre
bör informera bankens beslut och erbjuda flyttaattspararen om spararen

sina medel till någonöver bank fortfarande förmedlar alle-annan som
sådan överflyttningEn bör inte kosta något då dennemansspar. spararen

inte initierat förändringen. En bank väljer avsluta sin förmedlingattsom
allemansspar skall således inte kunna debitera överföringsavgift.av en

Riksgäldskontoret kan naturligtvis, liksom alla andra aktörer, även
erbjuda andra sparaltemativ i samband med banken avviserarattspararen

den upphör förmedla allemansspar. dessa falll utgår dock denatt att
vanliga uttagsavgiften.

Alla kan emellertid inte förväntas ha sina allemansspar-tömtsparare
konton vid slutdatumet. Det finns två olika alternativ avslutaatt ett
allemanssparkonto vid övergångstidens slut. Antingen betalar Riksgälds-
kontoret behållningen på kontot direkt till eller så omvandlasut spararen
allemanssparkontot till vanligt bankkonto och Riksgäldskontoret förett

inneståendeöver medel till banken.
Ur synpunkt kan det sistnämnda alternativetspararens synas vara

fördelaktigt. På så får på sina medelsätt medan hanhonräntaspararen
funderar hur medlen skall placerasanvändas. Många sparare ser
dessutom sannolikt allemansspar produkt bland alla andra isom en
bankens produktsortiment varför omvandling till vanligt bankkontoetten

Åskulle rimlig. andra sidan det de facto Riksgäldskontoretäranses som
lånat medlen från därmedDet Riksgäldskontoretärsom upp spararna.
har de slutgiltiga ekonomiska förpliktelserna Detsom gentemot spararna.

kan inte heller uteslutas vissa principiella eller andra skälatt sparare av
valt just i Riksgäldskontoret. skulleDessa kunna ha invänd-att spara
ningar banken trädde in i Riksgäldskontorets ställe demot att utan att
godkänt sådant förfarande.ett

Mot bakgrund det Riksgäldskontoret har lånat ochär medlenattav som
dessa utredningen Riksgäldskontoret bör återbetalagaranterar attanser

den innestående behållningen direkt till vid slutdatumet. Detspararen
praktiska förfarandet får banken och Riksgäldskontoret komma överens

Ingenting hindrar betalas in direkt till bankkontoattom. ett nyttpengarna
och banken kommer detta.överensom spararen om

6 Andra sparaltemativ eller konsumtion naturligtvisstår också till buds demennämnda alternativen valsituationenspegla deför flestaantas sparare.
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sigdrarAlla banker4.5.2 ur

måsteallemansspar,förmedlingmed ettupphörabanker villOm alla av
avvecklas.sparformenså måsteellerskapasdistributionsnätalternativt

distri-andrafinnasökafrittRiksgäldskontoretstår naturligtvis attDet
butionsvägar.

RiksgäldskontoretskulleavvecklassparformenundvikaFör attatt
liknandeiskeskulle kunnaregi. Detidriva allemanssparkunna egen

driverRiksgäldskontoretvilketriksgäldskonto,sparande iformer försom
förprincipiellt hinderingetUtredningenRiksbanken.samarbete medi ser

Riksbankenmedsamarbeteeller ihandRiksgäldskontoretatt egen -
stadgarVisserligendrar sigbankernaför allemansspar ur.omsvarar-

från allmänheten.inlåningbedrivafårendast bankbankrörelselagen att
sättkunnaundantag görasRiksgäldskontoret börförMen somsamma

tredje§jämför kap. 2postgirorörelse lPostverketstidigare gjordes för
1994.förstaföre denlydelsei dessbankrörelselagenstycket mars

emellertidavsnitt 4.3 böranför iutredningenenlighet med vadI
bank-vanligtidentiskt medblilåta allemanssparRiksgäldskontoret inte

kreditmarknaden. Ompåkonkurrensensnedvridadå detta kansparande
efter det lagenregiidriva allemanssparRiksgäldskontoret vill attegen

för-särskildiregeringengälla, börupphörtallemanssparande attom
banksparandevanligtskillnadvissordning säkerställa mot upp-att

rätthâlls.
alltgäller iavsnittföregåendeigjordesövervägandenDe som

Dockförmedla allemansspar.vill slutaalla bankerväsentligt även om
påbehållningsinflyttaförmöjlighetenkvarstår inte attspararen

väljer överRiksgäldskontoretOm tabank. atttillallemansspar annan
sådistributionsnätalternativtkan finnaregi elleriallemansspar ettegen

hjälpMedsparande.sittflyttaerbjudas överkan likväl avattspararen
kunnasparandetskullebankkontovanligafrånautogiro spararens

bankenstakamedi falletLiksomliknar dagens.i formerfortsätta som
möjlighetenöverföringsavgiftmed attinte belastasskall omspararen

finns kvar.sparformensamtidigti bank upphöri allemansspar somspara
sigbank drar ärenstakadärfalletskillnadenavgörandeDen mot uren

till bankernaalternativeffektivtnågoti fallRiksgäldskontoret somatt -
behållninghela denlånatvingasfinnaförmedlare står att upp-

undvikaFörallemansspar.återfinnsi dagmiljarder kronor att68 som
hela dennaobligationsmarknaden medochpenning-belasta summaatt

skerupplåningendeldenförsöka ökaRiksgäldskontoretkan somav
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direkt från hushållen via andra kanaler allemansspar.än Det gäller
premieobligationer, riksgäldskonto eventuella sparformersamt nya som
riktas hushållen.mot

Med tanke upplåningen på penning- och obligationsmarknadenatt
endast ökade med 40 miljarder kronor år i snitt under 1992-93 kanca per

upplåningsbehov på 25-30 miljarder kronor årett under två årextra per
besvärande beting. Detta inte minst då lånebehovettsynas som statens

kommer betydande under flera år framöver samtidigt finan-att vara som
sieringen i högre grad kan förväntas ske på penning- och obligations-
marknaden vad varit falletän under de åren.senastesom

De medel försvinner allemansspar återkommer emellertid tillsom ur
det ekonomiska kretsloppet, företrädesvis sparande i någonsom annan
form. De substitutennärmaste till allemansspar bankkonto ochär
sparande i räntefonder. Dessa sparformer kan förväntas be-överta en
tydande del de medel kommer från allemansspar vid eventuellav som en
avveckling. Detta medför efterfrågan statsskuldväxlar ochatt stats-

Ävenobligationer ökar från banker och fonder. den del hushållensom
väljer placera i andra sparformer såsom aktier ochatt pensionssparande-

leder indirekt till efterfrågan pâ statsskuldväxlar och obligationeratt-
ökar. Detta då ökat aktiesparande leder till högre aktiekursert.ex. ett
vilket föranleder omdisponeringar hos andra placerare, vilket i sin tur
ökar efterfrågan på bl.a. räntebärande papper.

Tillfälliga störningar i upplåningen kan uppstå, bl.a. grund attav
Riksgäldskontoret måste låna medel till âterbetalningar till allemans-upp

innan efterfrågan på statsskuldväxlar och obligationer ökat. Medspararna
dagens regler skulle detta problem kunna lösas Riksgäldskonto-attgenom

tillfälligt ökade kontokrediten i Riksbankenret i avvaktan allemans-att
medel skulle återkomma till marknaden i sparformer. Riks-spararnas nya

gäldskontorets möjligheter låna på kontokredit i Riksbanken upphöratt
emellertid vid kommande halvårsskifte.

Riksgäldskontoret blir därför hänvisat till låna marknaden. Dettaatt
skekan viss överupplåning månaderna före Slutdatumgenom en ett samt

upplâning på dagslånemarknaden i samband med utbetalningengenom av
medel till allemansspararna.
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sigdrarRiksgäldskontoret4.5.3 ur

allemansspar.beträffandemåldirektanågrainteharStaten numera
sparformenbehovRiksgäldskontoretsdet som upp-Därför bör avvara

sigvisardetfortbestånd. Om attsparformenslåningskanal avgörsom
kostsamblirskepnad att spararnai sinallemansspar genommernya -

därigenomochersättninghögrebankernaochellerhögrekräver ränta -
övrigaRiksgäldskontoretsmedjämförtkonkurrenskraftig upp-blirinte

sikt.avvecklassparformenbörlâningsinstrument,
börallemanssparstadiumtidigtpå attRiksgäldskontoretOm ett anser

initie-bankernapremisserske påså bör dettaavvecklas som omsamma
inledningsvisoch bankernaRiksgäldskontoretavveckling. Omrar en

långsiktigadetbörallemanssparmedfortsättakommer överens attom
eventuellhurreglerinnehållaframdåsamarbetsavtal enomtassom

skall gå till.avvecklingframtida

avvecklingSkiss4.6 över en

inteutredningenvilketavvecklas tarkommaallemanssparSkulle att -
måsteförstadetFörhanteras.problemtvå olikamåstetillställning -

detFöravvecklingsfasen.underbehandlingrättfärdigengesspararen
utflödenmassivasåformerstabilaunderskeavvecklingen attandra bör

statsskuldsför-tillhänsynmedviktigtundvikas. Det ärkan senare
utflödetkanalerandravianyupplåningde kravoch gervaltningen som

upphov till.
förutomsparform äravveckling attinledarimligEn väg att enaven -

till andrasparmedelsinaflytta övermöjlighetererbjuda attspararna
tillmöjlighetenbortinflödet nyasparformer att taatt stoppa genom-

genomföramöjlighetRiksgäldskontoret att eninsättningar. För att enge
utredningenföreslåravveckling atthändelseåtgärd nuva-isådan enav

medkompletterasmånadenikronor000sparandet 2rande gräns om
månatliganivå på detlägrebestämmaRiksgäldskontoretförrätt att enen

sparandet.
aktöreroch andrabankerskulleavvecklingsbeslutmedsambandI ett

infor-delhelkommasäkerhetmed allmarknaden att spararna enge
uppstårdetdärför troligtsparaltemativ. Det ärsina attmation egnaom

i anslut-allemanssparbehållningenintressebetydande att ta utett av
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ning till avveckling Det har vidare förekommit iatt en annonseras. -
vilken utsträckning dock oklart bankernaär avstått frånatt uttagsav--
giften kunden har innär de medlen på någon bankenssatt uttagna av

sparformer. Om bankerna generellt avstår från uttagsavgiften stärksegna
incitamentet allemansspar betydligt.tömma Ett sådant beteendeatt är
dock i strid med lagstiftningen. Skulle finnasdet behovett attav
motverka alltför snabbt utflöde från allemansspar har Riksgäldskonto-ett

möjlighet hålla ganska hög i början påret ränta avvecklingfas.att en en
Nästa sedan insättningar och utflödet stabiliseras påsteg, stoppatsnya
acceptabel nivå, torde försämra avkastningen vilket skulle haatten vara

den dubbla fördelen upplåningskostnaden sjunker samtidigt alltatt som
fler efter hand flyttar sina sparmedel. Genom taktenavvägaattsparare
i räntesänkningarna torde Riksgäldskontoret ha goda möjligheter att
säkerställa utflödet blir relativt stabilt tiden.överatt

En kraftig sänkning under avvecklingsfasräntan skulle leda tillav en
kvarvarande får icke marknadsmässigatt avkastning sittsparare en

sparande. Det skulle kunna hävdas Riksgäldskontoret inte kommeratt att
riskera sitt rykte låntagare förutsätta sådantattsom ettgenom spararna
beteende. Det kan dock flera banker allt verkarnoteras att trotssom-
på konkurrensutsatt marknad har sparkonton förär öppnaen som-
nyinsättning där uppseendeväckanderäntan är låg. februaril fanns det
sådana konton i åtminstone bank med 0,75 vilketränta procent,en en
kan jämföras med påränta 6 på vanliga, öppnauppemot procenten spar-
konton.

För skydda skulle därför kunna hävdaatt det bordeattspararna man
införas begränsning i Riksgäldskontorets rätt undersätta räntanen att en
eventuell avvecklingsfas. Den nuvarande begränsningsregeln får anses

otillräcklig och utredningen föreslår dessutom denna begränsningsom att
bort.tas

En begränsning i rätten innebärsätta räntan emellertid med nöd-att
vändighet Riksgäldskontorets handlingsutrymme påverkas.att Det är sam-
tidigt svårt på förhand exaktavgöra balansen mellan skyddaatt attvar

och skapa stabilitet i statsskuldsförvaltningenatt går. finnsDetspararna
risk begränsning skapar onödiga problem. Utredningenen att en menar

därför det tillfyllestär Riksgäldskontoret åläggs iatt möjligasteatt att
mån tillgodose intresse under avvecklingsfas.sparamas en

Sammantaget utredningen vid eventuell avveckling alle-attmenar en av
så bör Riksgäldskontoret varieramansspar räntesättningenattgenom

kunna sådan avveckling några allvarliga bieffekterstyra förutanen stats-
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bliavvecklingenkanDäremoteller förskuldsförvaltningen spararna.
ialltförundvikaförhögtmåste stora uttagsättaskostsam atträntanom

avvecklingbeslutettillanslutning annonserats.att enom

Uttagsavgiften4.7

alle-beträffandeframfördesuttagsavgiftenrörandeDe argument som
Speciellt kanför allemansspar.igälleri avsnitt 3.3 ävenmansfond stort

medbelastasorimligt ut-synvinkeldet att mansomsynasspararensur
avvecklingen.initieraravgiftenerhållerbankentagsavgift somom --

alle-då lagentidpunktvid denuttagsavgiftenborttagandeEtt omav
starkt incita-mycketemellertid innebäraskulleupphävsmanssparande ett

skulleförtid.medel i Dettanågrainteallaför ta utattment sparare
miljarder68behållningen,betydande deltill följdsannolikt få att aven

allemanssparkontonapåkvarskulle finnas1993,utgångenkronor vid av
utflödeså massivt199798. Ettårsskiftetvidsista dagenända fram till

statsskulds-tillmed hänsynacceptabeltintegångpå och voresammaen
förvaltningen.

bibehållsuttagsavgiftenbakgrundföreslår dennaUtredningen attmot
Omlagen.reglerassparformdennaså längeför allemansspar avsom

allemanssparande upphävtslagenefter detfortsätterallemansspar att om
avskaffande.samband med lagensuttagsavgift iså utgår ingen

sparandehushållenspåEffekter4.8

delsåattraheratsparformavveckling storeventuellEn avensomav en
effekterfåtänkasbelopp kansåtillsvenska folket storaatt spara

sparande.hushållens
förväntaanledningringadet finnsemellertidUtredningen attattanser

ochsparandemellanhushållens valförändringar isig några markanta
avvecklas.skulleallemanssparkonsumtion om

förekomstenintesparandehushållensförsta bestämsFör det avav
såsom inkomst-faktorerfundamentalaenskilda sparformer utan merav

ochpensions-faktorerdemografiskaförmögenhetsutveckling,och samt
deEnskilda sparformer,utformning. ävensocialförsäkringssystemens om

sparandetspåverkaförsta handimed sparstimulanser,behäftadeär anses
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fördelning den totala nivån.än Det denna bakgrundmotsnarare var som
skattereformen minskade selektiva sparstimulanser och eftersträvade en

enhetlig beskattning kapital.mer av
För det andra finns fullgoda sparaltemativ. Vad gäller allemansspar

finns riksgäldskonto, privatobligationer vanligt banksparande medsamt
villkor starkt påminner de gäller för allemansspar.som om som

Icke desto mindre det möjligtär avvecklande allemanssparatt ett av
leder till tillfällig ökning hushållens konsumtion. Det sker i dagen av
sannolikt visst slentrianmässigt sparande regelbundna månatligaett genom
insättningar i allemansspar. Redan diskussion allemansspars fram-en om .tid kan dels komma medvetandegöra alla sparstimulan-att attsparare om

borttagna, delsär uppmärksamma dem förändringar ochserna att en
eventuell avveckling kan förestående. Detta kanvara attspararna
överväga omplaceringar sina tillgångar och sina sparade medelta utav

allemansspar. Skulle allemansspar avvecklas måste de sparade medlenur
omplaceras. Vid tillfällen hög likviditet hushållenär benägnaav attmer
tillfälligtvis öka konsumtionen. Efterhand återupprättar hushållen den
önskade sammansättning sparande, konsumtion och likviditet. Någraav
bestående effekter på sparandet således inteär vänta.att

I nuvarande konjunkturläge mindre förskjutning hushållensvore en av
konsumtion tidenöver fördel.närmast Hur konjunkturläget ien utser
början 1998 det svårt siaär idag. Eventuella kortsiktigaattav om
effekter avveckling allemansspar fâr beaktas vid utformningenav en

stabiliseringspolitiken slutet 1997 det blir aktuellt.av mot av om
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Övriga5 frågor

5.1 Bosparlân

Sparare i åldern 18-28 har enligt 26-28 §§ lagen allemanssparandeom
bosparlånrätt under vissa villkor. avvecklandeEtt dennaatt delav av

lagen innebär således mister denna lånerätt.att spararna
Lånerätten infördes efter det allemanssparandet introducerades.strax att

Skälen bakom införandet det ansågs angeläget stimuleraatt attvar ung-
domar till regelbundet sparande underlätta för ungdomarsamt att att
finansiera bosättning och anskaffande bostad.av egen

Förslaget tillkom i läge kreditmarknadennär reglerad, bl.a.ett var mer
fanns volyrnkontroll. Volymbegränsningama medförde individeren att
och med lägre inkomster och säkerhet etablerade rela-grupper samt utan
tioner med banken tidvis hade svårt låna. Ungdomar utgjorde sådanatt en
STUPP

Genom inom allemanssparandet skulleatt lånarättspara attspararen
gånger det sparade beloppet.tre lånerätten emellertid begränsadär såtill-

vida först måste genomgå sedvanligatt kreditprövning. Någonspararen
skyldighet för bankerna låna stipuleras således inte i lagen.att ut pengar
Banken har också bestämma villkorenrätt för sådant lån.att ett

Avregleringen kreditmarknaden torde ha minskat värdet låne-av av en
likt denrätt lagen allemanssparande föreskriver. denFör ärsom av som

kreditvärdig finns utbud kreditgivare inte åsatta någraett stort ärav som
volymbegränsningar. För dem bedöms icke kreditvärdigasom som ger
lagen allemanssparande ändå inte mycket stöd.om

Det finns inga data visar i vilken utsträckning lånerätten inomsom som
allemanssparandet åberopats eller, vilket viktigare, bidragit tillär att ett
lån erhållits. Enligt Bankföreningens bedömning har lånerätten sällan åbe-

och det andra faktorerärropats avgörande för huruvidaatt ärsom en
kredit eller ej. Den reella effekten lånerätten inom allemanssparan-ges av
det Bankföreningen ha varit försumbar. Denna bedömning styrksanses av

Finansinspektionen under 1993att inte fått enda klagomålav frånett
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indikationstarklån. Detta ärförvägratsallemansspararenågon ensom
utsträckning.nämnvärdnågoniutnyttjasintelânerättenpå att

HSB:s7 erbjuds dessaregiinombostadtilldegällerVad spararsom
inom HSB:sihopintedeinsatsenden del sparathelalåna till somav

inomfinnslånerättHSB. Deninomallagällerregi. somDetta sparare
fördel.någonmedförtdärvidlag inteharallemanssparandet

för allemansspa-inomlânerättenbedömning ärUtredningens att ramen
kredit-avregleradei dagensvärdereelltnågotbetingarknappastrandet

bort.bördärfördenmarknad och tasatt
tillförslagskall lämnautredningenframgårkommittêdirektivenAv att

bosparlån.finnsi dagreglerdegrundövergångsregler på omsomav
behovnågotskulle finnasdetfunnitemellertid inteUtredningen har att

övergångsregler.av
ungdomsbosparandelagendetsammanhanget kan nämnasl att om

med denväsentligt överensstämmeri alltlånerättinnefattar somsomen
frånskillnadTillallemanssparande.återfinns i lagennärvarandeför om

fortfarandeungdomsbosparandetinomsparandetsåallemanssparandet år
lånerättinföramedsyftetursprungligaDe attsubventionerat enstaten.av

ungdomsbosparandetinombättresåledesuppfyllsallemanssparandetinom
i dag.

statligtUtredningenmedsamråd skett ett nyttfråga hardennaI om
Utredningenmed1993:22Fibosparsystem ung-premierat samt om

1992:07.framtidsutsikter Cochlevnadsvillkordomars

RiksbyggenHSB ochiBosparande5.2

ochfick HSBsåallemanssparandetiinfördeslânerättenSamtidigt -som
iungdomarförbosparandesittanslutaRiksbyggensedermera även -

detillhänvisningMedallemanssparandet. atttillår16-28åldersgruppen
förrörelsekapitaletdelanvändesmedlen inom HSBsparade avsom en
såungdomarna,sparandedeföravseddabostäder, bl.a.produktion av

Riksgäldskontoret.tillinlevererasmedlen intesparadebehövde de
allemanssparandeti attinfördesbosparandegrund tillEn varatt

tilldrariskeradesparandeskattesubventionerat attintroduktionen ettav

7 till allemanssparan-bosparandetmöjligheten knytautnyttjatinteRiksbyggen har att
1989.utgångendet sedan av
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åtog sig HBSsig sparande från bostadssektom. Som motprestation att
i allemanssparandet lån för anskaffandelämna de ungdomar som sparar

bostadsrättslägenheter.nyproduceradeav
Utredningen i och med skattesubventionema har upphörtatt attanser

ordning kan därför intenuvarande inte längre motiverad. Utredningenär
förnågon behålla de särbestämmelser bosparande HSBorsak attse om

finnsoch Riksbyggen för närvarande i lagen allemanssparande.som om
De inom HSB har de uppnått den åldersgränsennär övresparatsom

överföra hela eller28 år kunnat välja mellan delar sittattom av spar-
belopp regi.till allemanssparandet eller behålla medlen i HsBzs Omatt
HSB:s kombinera allemanssparandetinte får fortsätta bosparande medatt
försvinner denna möjlighet. Alla ålder för närvarandeoavsett som- -
kombinerar bosparande med allemanssparande därför enligt utred-bör
ningens förmenande erbjudas möjligheten överföra medel påsina ettatt
vanligt allemanskonto fond eller i samband med särbestäm-spar att
melsema bort.tas

5.3 ikraftträdandeLagens

Utredningen utgår ifrån finnas nuvarandeallemansspar skall kvar iatt
form, bl.a. med bibehållen uttagsavgift. Samtidigt föreslår utredningen

ingen uttagsavgift skall utgå då allemansfondema till vanligaombildasatt
värdepappersfonder. flesta fondbolag har ingen uttagsavgiftDe i dag
sina vanliga aktiefonder. medför iDetta den förutseendeatt spararen
allemansspar, funderar förasina medel, skulle kunnaatt ta utsom

sinöver behållning tillallemansspar allemansfond där uttagsav-en
giften kan förväntas försvinna därmedoch undgå uttagsavgiften.

För minska incitamentet till sådant beteende kan tillrättenatt ett
överföring bort några, förslagsvis månader allemans-innantas tre,
fondema omvandlas. Därmed införs kursrisk denvida överstigeren som
reduktion i avgift överföring skullemellan och fond kunnasom en spar

upphov till. Alternativt skulle överföringsavgiften kraftigt.kunna höjasge
Detta skulle dock behöva ske i föregod tid omvandlingen allemans-av
fonderna.

Utredningen förordar det förstnämnda alternativet; tillrättenatt
överföring bort månader före omvandlingen allemansfondema.tas tre av
Ett dylikt tillvägagångssätt behöver inte skjuta allemansfondemas
omvandling i tiden. Fondbolagen behöver tidsutdräkt månaderfleraen
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ochombildningenförberedaförriksdagsbeslutetförtidpunktenfrån att
andelsägama.informera

höstriks-behandlasskulle kunnapropositiontillMed hänsyn avatt en
kraft denträder ilagändringarnavissautredningenföreslårdagen att

ombildningenbörvadbakgrundjanuari 1995. Mot sagtsförsta ovanav
Utred-senareläggas.värdepappersfondervanligaallemansfonder tillav

april 1995.kraft den liträderdelarföreslår dessaningen att

Övrigt5.4

sparkassorHSB:s och KF:s5.4.1

vidövergångslösningarförslaglämnaingåruppdragutredningensI att
kopplingdengrundallemanssparföravveckling reglerna somavaven

sparkassor.KF:sochi HSB:sfinns till sparande
möjlighetenföreslagitutredningenharbosparande attVad gäller HSB:s
upphöra,skalli allemanssparsparandemedbosparande sekombineraatt
KF:shinderemellertid inget mot attUtredningen spar-avsnitt 5.2. ser

övergångslös-behovNågotallemansspar.förmedlakassa fortsätter avatt
Även möjlighetenbörsparkassa attför HSB:sdärmed inte.finnsning

andraochbankernavillkorpåförmedla allemansspar spar-somsamma
ståkassor öppen.

Betaltjänstutredningen översynför närvarandepågår avDet enav --
kommakanfrån denna översynslutsatsernaverksamhet.sparkassomas

allemansspar.förmedlarerollsparkassomaspåverka avatt som

allemanssparandetPremiegrundande5.4.2

utskift-iledinfördesallemanssparandet ettpremiegrundandeDet som
sparforrntillgångar. Dennalöntagarfondernasförutvarandedeningen av

villkoruppfyllt vissa1992. Denovemberden 6avbröts er-sparare som
allemansfondtill senastskall förassparpremiehåller spararenssomen

december 1994.den 31
tillåtsinteallemanssparallemansfond ochmellanEftersom överföringar

deförslag, kanutredningensenligtjanuari 1995förstaoch med denfrån
fåallemanssparandet kommapremiegrundande atti det enspararsom
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mycket begränsad period för överföring till allemansspargöra efteratt
det sparpremien erhållits. Då det premiegrundande allemanssparandetatt

helt inriktat på långsiktigt sparande i allemansfond, utrednin-ettvar anser
begränsningen möjlighet föra sin behållningatt övergen attav spararnas

till allemansspar inte så avgörandeär den föranleder tidsmässigatt en
förskjutning förändringarna i lagen allemanssparande.av om

5.4.3 Individuellt pensionssparande IPS

Allemansfonder de sparformerär tillåtna inomär IPS. Sá ocken av som
vanliga värdepappersfonder. Omvandlingen allemansfondema tillav van-
liga värdepappersfonder påverkar därför inte valmöjligheterspararens
eller tvingar fram några omdispositioner i portfölj. En vissspararens
redigering lagtexten krävs dock i och med allemansfonder för-attav
svinner begrepp.som

5 Information

Redan i början på år föreslåsnästa allemansfond upphöra som egen spar-
form. Utredningen föreslår vidare lagen allemanssparande avveck-att om
las på sikt. Samtidigt förutsätts sparformen leva vidare, i någotänom en
reviderad form.

Alla regelförändringar skapar informationsbehov. l detta fall medett -
avveckling lagstiftningen samtidigt bestående sparformer blien av men -

det speciellt viktigt information närrätt finnsAnnars riskatt spararna. en
för sammanblandning så sparformen avvecklas ochatt tror attspararna
i den omdisponeringargör medförtron onödiga kostnader ellersom
förluster.

Bankerna och fondbolagen måste informera sina allemansfondkunder
konsekvenserna fonderna ombildas till vanliga värdepappers-om attav

fonder. Det gäller frågor rörande avgifter och placeringsinriktning
framöver. Härutöver får tillfället lämpligt för allmännanog anses som
marknadsföringsinsatser från bankernas och fondbolagens sida.

Det finns därutöver behov objektiv information de för-ett av en om
ändringar föreslås för allemanssparandet. Utredningensom attanser
Riksgäldskontoret ansvarig för administrationen allemanssparan-som av
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Eftersomomrâde.dettainominformationsinsatsemafördet bör svara
börinformationsinsatsergenomföraförväntasbankerna kanäven egna

sâutnyttjasbankerna såmedRiksgäldskontoret samverka att resurserna
effektivt möjligt.som

nâgraredananledningutredningen, ingenfinns, taDet att numenar
alle-lagenhändervad närinformationmedel förbeslut omsomomom

fråga kan1997. Dennautgångenavvecklas vidslutligenmanssparande av
allemanssparklartdet stårtidpunktbehandlas vid när omsenareen

sikt eller ej.pâ längrefortlevakommer att
riksdagsbeslutsamband mediRiksgäldskontoretbörDäremot ett om

deinformationförmedeltillförasallemanssparandetförändringar i om
informations-Tidigarebörjan 1995.inträffar iregelförändringar avsom
allemansspa-skattesparandet ochförändringar ii samband medinsatser

Utred-penningvärde.dåvarandeimiljoner kronorrandet har kostat 5-6
framförtillfälle,vid dettainformationsbehovet är störreningen attmenar

medhändervadsammanblandningförmed tanke på riskenallt somav
rekommenderarUtredningensparformen.sker medlagen och vad som

miljoneranslag 10erhållerRiksgäldskontoretdärför ett extraatt om
allemanssparandet.iförändringarnaför informerakronor att om
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6 Specialmotivering

6.1 Lagen allemanssparandeom

Utredningens förslag förändrar lagen vid tidpunkter: dels dentre
januaril 1995 då bl.a. banden mellan allemansspar och allemansfond

bryts och dessutom reglerna bosparlän upphävs, dels den aprill 1995om
då paragrafema reglerar allemansfondema inklusive de företags-som
anknutna upphävs liksom bestämmelserna rörande bosparande i HSB och
Riksbyggen försvinner dels den 31 december 1997 då lagen i sinsamt
helhet upphävs.

3§

I första stycket bör kravet det bank förmedlarär allemansspa-att en som
randet kvarstå. Däremot finns skäl utländska bankerutestängaatt
verksamma i Sverige. Första styckets sista mening omformuleras den
l januari 1995 möjlighetennär flytta medel mellan allemansspar ochatt
allemansfond upphör. Däremot kvarstår möjligheter inomattspararnas
allemansspar respektive allemansfond flytta sina sparmedel. För det fall
någon bank upphör förmedla allemansspar erbjuds i sådanatt sparare
bank flytta sina sparmedel till allemansparkonto i bankatt utan attannan
de då drabbas någon överföringsavgift. Paragrafens tredje styckeav om-
formuleras den 1 januari 1995 på grund bestämmelser till vilketattav
stycket hänvisar förändras. Fjärde stycket upphävs först den april1 1995,
eftersom bosparare har möjlighet fram till dess flytta sparmedlenöveratt
till allemanssparkonto eller allemansfond.

4§

I enlighet med vad anförts i den allmänna motiveringen avsnitt 4.3som
finns skäl behålla insättningsbegränsningen 2 000 kronoratt om per



1994:50SOU84

Riksgäldskontorettillregeringenförmöjliggörasamtidigt attmånad och
Dennabeloppet.sänkningbeslutaöverlåta rätten avskall kunna att enom

bestämmelseneftersom1995aprill om-först dengenomförsförändring
allemansfondema.fattar även

6§

april 1995den 1upphävsallemansfondemabestämmelserNär lagens om
3.3.avsnittuttagsavgifter,någradrabbas seinteskall avspararna

innebärDet attallemansspar.i omuttagsavgiften kvarfinnsDäremot
sedanallemanssparfortsättaavsiktförinte har attRiksgäldskontoret

den 31allemanssparmedel ikvarharfår deupphävtslagen somsparare
bestämmelser-nuvarandeenligt deuttagsavgiftbetala1997december en

1997efterformnågonifortsätterallemanssparOmavsnitt 4,7.sena,
upphävs.lagenmedsambandiavgift attsådaningenemellertidutgår

8§

skattesubventionersärskildanågrakvarfinnslängreintedetGenom att
särbehandlaanledninghellerdet inte spar-finnsallemanssparandetför

alle-páSparandepantsättning.ochöverlåtelsehindraformen attgenom
förgällerpå sättoch pantsättasöverlåtaskunna sombörmanssparkonto

stycketredjeochförstaparagrafens upp-Därför kanbankkonton.vanliga
1995.januariden lhävas

10-18 §§

1995.aprilden lupphävsochallemansfondemareglerarParagraferna
värdepappersfonder. DelagenhärefterreglerasfonderDessa omav

övergángstidundertillåtaskommerallemansfondema attnuvarande att en
möjlighetberedas1996,april attden ltillförslagetenligtår, dvs.ettav

placeringsbestäm-för demdetillvärdepapperinnehavet nyaavanpassa
tillutdelningBestämmelsenvärdepappersfonder.i lagen ommelsema om
tillflyttasochomformulerasstyckettredje18 §ändamål enligtideella

värdepappersfonder.lagen om
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19-23 §§

Bestämmelserna reglerar de företagsanknutna allemansfonderna och
upphävs aprilden l 1995. fonderDe före detta datum har inlämnatsom

ansökan ombildning till nationella fonder till Finansinspektionenen om
kommer regleras de nuvarande bestämmelserna under den tid till-att av
ständsprövningen pågår, avsnitt 3.8.2.se

24 och 25 §§

l dessa paragrafer regleras bosparandet, upphävs den aprill 1995.som
Under perioden den 1 januari 1995 till den 31 1995 bosparareägermars
rätt överföra hela eller del sparandet till allemanssparkontoatt ellerav
allemansfond. Därför omformuleras 25 § den januari1 1995.

6.2 Lagen värdepappersfonderom

6a§

Denna paragraf införs för säkerställa fondandelsägamas inflytande iatt
fondbolaget, avsnitt 3.5.se

9a§

En paragraf, hämtats från 18 § tredje stycket lagen alle-ny som om
manssparande, införs för klargöra förhållande redan i dagatt ett som
råder, nämligen även vanliga värdepappersfonder i sina fondbe-att
stämmelser kan utdelning skall ske till ideellt ändamål.attange

Övriga6.3 lagändringar

Utredningens förslag föranleder rad följdändringar i lagar ochen
förordningar, bl.a. i lagen ungdomsbosparande, lagen arvsskattom om
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individuelltlageninkomstskatt,statliglagen omgâvoskatt,och om
kontrolluppgifter.ochsjälvdeklarationlagenpensionssparande och om
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Kommittédirektiv

Översyn allemanssparandetav

Dir. 1993:128

Beslut vid regeringssammanträde 1993-12-02

Statsrådet Lundgren anför.

Mitt förslag

Allemanssparande kan ske insättningar inlåningskonto i bankgenom
och vissa andra institut allemansspar och köp andelar i alle-genom av

Skattelättnademamansfonder. för inlåning på allemanssparkonto har
slopats fr.o.m. år 1993. Regeringen har nyligen förelagt riksdagen för-
slag den skattemässiga särbehandlingenatt sparande i allemans-om av
fonder skall upphöra.

När skattegynnandet allemanssparandet helt försvinner bortfaller detav
egentliga skälet för ha kvar de särskilda och placeringsregleratt spar-

finns i lagen allemanssparande.som om
Jag föreslår därför särskild utredare tillkallas medatt uppdragen att

lägga fram förslag hur avveckling dessa bestämmelser börom en av
genomföras. Utredningsuppdraget omfattar såväl allemansspar som
sparande i allemansfond. Utgångspunkten vad gäller avvecklingen deav
särskilda reglerna gäller för allemansspar den börär ske påsom att ett
sådant sätt inte massivt utflödeatt sparmedel framkallasett och attav

inte drabbas några rättsförluster. Utredarenspararna skall utgå frånav att
reglerna för allemansfondema helt integreras med dem gäller försom
vanliga värdepappersfonder.
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Bakgrund

återfinns i lagenallemanssparandetförbetydelseregler ärDe avsom
värdepappers-1990:1114allemanssparande, lagen om1983:890 om

allemanssparande.förskattelättnader1988:847lagenochfonder om
bet.l98384:19838430,1984 prop.aprilden 1infördesSparformen

skattesparsystemet.s.k.då detoch198384:32rskr. ersatteFiU13,
andravissabank ochiallemanssparkontopåskeAllemanssparande kan

sparadedeallemansfonder därtvåi högstochallemanssparinstitut
allemanssparRäntanvärdepapper.och andraaktieriplacerasmedlen

iskattefria,ursprungligenallemansfondi menvärdestegringenoch var
1991inkomståretfr.o.m.infördes1990skattereformen enmedsamband

utdelningsinkoms-ochreavinst-beträffande ränte-,skattepliktbegränsad
utdelningenvinsten tasräntan,20Innebörden är procent resp.att avter.

rskr.l98990:SkU30,bet.10,198990: 1beskattning prop.tillupp
avdragsgrundandebegränsadesmotsvarande sätt rea-På1989902356.

fondandelar.förlust
socialdemokraternaochregeringenmellanuppgörelsenidelSom en

ekonominsvenskadenstabiliseraföråtgärder1992höstenunder attom
allemans-inlåningförgälltskattelättnadersärskildadebeslöts somatt

l99293z5Oår 1993 prop.fr.o.m.verkanmedskulle slopassparkonto
SFSl99293:l58,rskr.l99293:SkUl8,och199293:FiU1bil. bet.

kapi-allmännadendärförgällersparandedetta1488. För1992: numera
ochförsäljningsvinster ut-Beskattningen%.30talskattesatsen av
tillfälle.vid dettadock inteändradesallemansfonderiandelardelning

förmånsbehandlingenslopandeemellertidaviseradeRegeringen att ett av
framtiden prop.iprövningunderkommaskulle kunnafondsparandetav

3.bil. 5199293:5O s.
fråganföretagsbeskattningenreformering taspropositionen FortsattI av

199394:50prop.allemansfondssparandet nyttbeskattning uppavom
skattelätt-särskildadeinnebärförslagRegeringens205. attoch204s.
Förslaget1994.årfr.o.m.upphöraskallsparandeför dettanaderna

denföreslårpropositioneniregeringen attbakgrundlämnas attmot av
lindras.skalldubbelbeskattningenekonomiskas.k.

egentligabortfaller detupphörskatteområdetsärregleringenNär
ifinnsplaceringsreglerochsärskildadeha kvarskälet för somatt spar-

emellertidbörpropositionenipåpekasSomallemanssparande.lagen om
placeringsreglernastillmed hänsynbl.a.regler,avveckling dessaaven

föregås översyn.värdepappersmarknaden,inverkan enav
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Sparandet.: syfte och inriktning

Det främsta skälet till allemanssparandet infördes detatt bedömdesattvar
angeläget på bred bas öka hushållensatt sparande prop. 19838430som

20 och 21. Vidare ansågs det önskvärt hushållen meds. tanke påatt -
det statliga budgetunderskottetstora medverkade i den direkta statsupp--
låningen i utsträckningstörre vadän dittills varit fallet. Dessutomsom
bedömdes hushållen sparande i allemansfonderatt skulle kunnagenom
spela viktig roll det gälldenär tillgodose näringslivets behoven att av
riskkapital.

Intresset för allemanssparandet har varit ända sedan sparformenstort
infördes. Under de första åren skedde sparandet i allemans-merparten av

under år har allemansfondema vunnit ispar popularitet.men senare
Regelverket sparformen har ändrats flera gångerstyr under årenssom

lopp. Således har bl.a. det högsta tillåtna sparbeloppet månad höjtsper
flera gånger; maximibeloppet uppgår för närvarande till 2 000 kronor.
Vidare har ändringar skett vid några tillfällen i fråga förgränsenom
högsta tillåtna antal andelsägare i allemansfond. Gränsen sedanen togs
bort i samband med införandet det prerniegrundande allemanssparandetav
den l juli 1992 se l99192:92 26. Vid tidpunktprop. s. togssamma
även maximigränsen för de samlade nettoinsättningarna bort.

Förslag genomgripande ändringar i allemansfondemas placerings-om
regler lades fram i promemoria inomupprättats Finansdepar-en som

under 1991tementet Ds 1991:7 Nya placeringsregler för allemans-
fonder.

Inlåning på allemanssparkønto allemansspar

Riksgäldskontoret denär myndighet för administration ochsom ansvarar
kontroll allemanssparandet och sluter avtal medav de institutsom som
förmedlar sparformen. Samtliga svenska banker KFzs och HsBzssamt
sparkassor har träffat avtal med Riksgäldskontoret medverkan iom
allemanssparandet. sinFör medverkan i sparandet får instituten ersättning
från staten.

Sparande sker allemanssparkonton förs de banker och andrasom av
institut anslutnaär till sparformen. Sparmedlen överförssom sedan från
instituten till Riksgäldskontoret. Enligt de avtal finns mellan Riks-som
gäldskontoret och de institut förmedlar sparandet institutensom svarar
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förpliktelserekonomiskadeförkontohavama somgentemot spararna
dockRiksgäldskontoretsparandet. garanterarföljdtillfårinstitutet av
kapi-gällerdetharinstituten närförpliktelserde somgentemot spararna
dessaså längegällerGarantinoch räntor. gentemottalbelopp spararna

allemanssparkonto.inneståendemedelhar ett
årliglämnas räntaallemanssparkontoin påmedel sättsPå de enettsom

procentenheter. Räntan3med högstdiskontogällandeunderstigafärsom
Behållningen%.närvarande 7förDenRiksgäldskontoret. ärbestäms av

miljarder661993 tillseptemberuppgick i slutetallemansspar caav
konton.miljonerpå 1,7fördelatkronor ca

erhållamöjlighet ungdomarförkopplad attsparformen ärTill en
förmedlarbankerår. Defyller 28år demed detochtillbosparlån som

lämnaskyldigaförutsättningarvissa attunderallemanssparande är
bostad.eller köpbosättningtilllånungdomar av

alle-tillbosparlån knötsbestämmelsernamedsambandI att om
delta imöjlighetHSBfick19848551 även attmanssparandet prop.

ingenskerbosparandesådantVidallemanssparande.formdenna av
harmedel. Senare äveninsattaRiksgäldskontorettillöverföring av

allemansparandet.bosparande inomanordnamöjlighetfåttRiksbyggen att
upplåning. DeRiksgäldskontoretsviktig delärAllemansspar aven

allemansspar utgörinomnärvarande finnsförmiljarder kronor66 som
förPrincipensvenska kronor.skuld itotala%ungefär 10 statensav

så,skall sättasår varit atträntanunderharupplåning attdenna senare
uppláningmotsvarandeförlägreupplåningen änför ärnettokostnadema

alle-pâSamtidigt mäste räntanobligationsmarknaden.ochpenning-på
långsiktigatill detalternativkonkurrenskraftigtutgöra ettmansspar

attraherakunnaförbanksparandet att spararna.

allemansfondSparande i

Antalet kontonpopulärt.blivit mycketharallemansfonder variSparande
beloppochmiljonertvådrygtseptember 1993 sparatutgångenvid av

miljarder kronor.till 36uppgickinsättningar, nettoackumulerade ca
svenskaihuvudsakligensparandeavsedda förAllemansfondema är

verksamhetallemansfondemasvärdepapper. Försvenskaandraaktier och
i devärdepappersfonderi lagenbestämmelserna utomgäller av-om

allemanssparande.finns i lagenreglersärskildaseenden om
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Allemansfonderna skiljer frånsig vanliga värdepappersfonder bl.a. på
så placeringsbestämmelsemasätt gällandeär De placerings-snävare.att
bestämmelserna för allemansfondema innebär fonds medel tillatt en
minst %70 skall placerade i svenska aktier aktierelateradeochvara
instrument. Upp till 25 % fondförmögenheten får placeras i räntebä-av
rande värdepapper utgivna svenska emittenter och till %5 fårav upp
placeras i andelar i andra värdepappersfonder.

Skillnader föreligger också i förhållande till vanliga värdepappersfonder
bl.a. det gäller möjligheternanär för andelsägarna förfoga fond-överatt
andelarna och få representation i fondbolagets styrelse. l styrelsen föratt

fondbolag förvaltar allemansfond skall enligt lag majoritetenett som en
ledamöterna, däribland ordföranden, fondandelsägarstäm-av utses av en

Det lagbundna kravet andelsägarna skall representeradeattma. vara
fondbolagetsi styrelse bort för övriga värdepappersfonder i sambandtogs

med den lagstiftningen värdepappersfonder trädde i kraftatt dennya om
l januari 1991. fondbestämmelsemaI kan dock regler tillför-tas som
säkrar andelsägama sådant inflytande.

Särregleringen allemansfondema har gradvis minskat. Allemans-av
fonderna har fr.0.m. fått1993 möjlighet placera 5 % sina medelatt av
i andra värdepappersfonder och utnyttja optioner och terminer elleratt
liknande finansiella instrument i syfte effektivisera förvaltningenatt av
fondens tillgångar eller skydda dem valutakursförluster eller andramot
risker. Till grund för dessa ändringar låg den tidigare departe-omnämnda
mentspromemorian Nya placeringsregler för allemansfondema. I prome-
morian förordades allemansfondema skulle få placeringsbe-att samma
stämmelser vanliga värdepappersfonder; vid remissbehandlingensom av
promemorian förslagen lag välöver remissinstansema.mottogs En såav
genomgripande förändring placeringsbestämmelsema ansåg regeringenav

bakgrund den rådande de finansiellamot marknadernaav oron- -
emellertid olämplig genomföra vid denna tidpunkt hösten 1992.attvara
Framför allt befarades förändringen kunde leda till negativa konse-att
kvenser för den svenska aktiemarknaden. Vidare beaktades bådeatt
Riksgäldskontoret och Riksbanken i remissvaren ställt sig negativa till en
utvidgning allemansfondemas möjlighet iplacera räntebärandeav att
instrument, så länge sparandet i dessa fonder skattegynnat. l proposi-var
tion uttalades även särregleringen allemansfondema i förhållandeatt av
till vanliga värdepappersfonder sikt bör upphöra prop. 199293:90

61.s.
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allemansforzderFöretagsanknutrza

allemans-företagsanknutnadeallemansfonder utgörspeciellEn typ av
elleraktiebolagvisstanställda iföravsedda ettfonder ärfonderna. Dessa

in-fonderföretagsanknutnabildaMöjlighetenkoncern.viss attinom en
aktiespar-i lagenändringar198081årsskiftet omvidfördes genom

specialbestämmel-vissagällerfondernaföretagsanknutnadefonder. För
särreglera-fondertill dessaOrsakenallemanssparande. atti lagen omser

sparandethindrarriskspridning attreglernagenerelladedes omattvar
anställd. Fördär ärföretagdetihuvudsakligeneller spararenheltsker

fondtillgángarna%minst 25gällerfondernaföretagsanknutna att avde
vilketimoderbolagföretagdetutgivnavärdepapperiskall placeras av
ingårbolagetelleranställdafondentill ärkapitaltillskjuter omde -som

anställda.dotterbolag de ärikoncernmoderbolag i varsensom -

Utredningsuppdraget

särbe-skattemässigadenföreslagitregeringen attbakgrundMot attav
huvud-försvinnerupphöraskallheltallemanssparandethandlingen av

för dennaplaceringsreglerochsärskildaför haatt spar-argumentet
inriktningmedförtillkallasutredaresärskild attDärför börsparform. en

sparformen övervägaförreglernasärskildadeavvecklingslutlig aven
genomföras.lämpligast börsådanhur en

inteemellertidskallallemanssparandetförreglernaavvecklingEn av
försvinner.ställningskattegynnadesparformensljusetiendast attavses

ökat avsevärtbenägenhethushållens attockså sparaintresse ärAv att
hushållenstillFörklaringenintroducerades.allemanssparandetsedan

skeddeförändringari definnastår bl.a.sparbeteende somförändrade att
ochskatterefonnenmedsambandkapital ibeskattningeni fråga avom
lön-sparandetgjortharfaktorerDessaavtagande inflationen. merden

ytterligareförbättrasdessutomkommersparande attförVillkorensamt.
Riksdagenär.drygtsänkskapitalinkomster ettbeskattningen omnär av

skallkapitalinkomsterförskattesatsen1991under höstenredanbeslöt att
199192:199192:60, bet.% prop.% till 2530nuvarandefrånsänkas

socialdemokra-meduppgörelsenföljdTill199192:97.rskr.SkUIO, av
1993årbestämtskraftisänkningeninteträddeförra hösten somterna

199293:bet.199293:50 bil.år 1995 prop.tvâ âr tillskötsutan upp
FiUOl.
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Utredningsuppdraget omfattar båda sparformema inom allemanssparan-
det.

Utredaren skall det gäller allemanssparnär utforma sitt förslag med
utgångspunkt i avvecklingen de särskilda reglernaatt sparande inteav om
framkallar utflöde sparmedel. Dettaett stort vikt förär Riksgälds-av av
kontorets behov stabilitet i statsskuldsförvaltningen och med hänsynav
till givetvisDet ingentingär hindrar Riksgäldskontoretsparama. attsom

i den mån detta kostnadseffektivtår på långäven sikt fortsätter sin- -
upplåning från hushållen via bank. Den lagstiftningen alle-ram som om
manssparandet hittills utgjort får då ersättas med reglering avtal.genom

Utredaren skall huröverväga avvecklingen reglerna allemans-av om
tekniskt skall gå till. De nuvarande reglerna skapar juridiskspar grunden

för förhållandet mellan de institut förmedlar sparandet ochspararna, som
Riksgäldskontoret. Vid avveckling lagen allemanssparande fåren av om
det självfallet inte uppkomma oklarheter vad rättsligt gällersettom som
beträffande sparmedlen. Utredaren skall förslag vadpresentera om som
bör gälla då de nuvarande reglerna avskaffas. Utredaren friär prövaatt
såväl lösning via lagstiftning lösning helt elleren delvissom en som
bygger på avtal mellan instituten och Riksgäldskontoret.

Utredaren skall lämna förslag vilka övergångslösningar behövsom som
vid avveckling reglerna allemansspar på grunden de reglerav om av

i dag finns s.k. bosparlån och den kopplingsom finns tillom som
sparandet i HSB:s KF:s sparkassor.resp.

När det gäller sparandet i allemansfond skall utredaren analysera konse-
kvenserna de specialregler föratt närvarande gäller för dessaav som
fonder bort. Om utredaren finnertas särskilda övergångsarrangemangatt
behövs vid integrering med regelsystemet för de vanliga värdepappers-en
fondema skall han föreslå sådana. En särlösning kan därvid behövas för
de företagsanknutna fonderna.

Utredaren bör särskilt uppmärksamma de skillnader i fråga andels-om
ägarinflytande föreligger mellan allemansfonder och vanliga värde-som
pappersfonder. Sker anpassning för allemansfondemas del till deen
regler i dag gäller för vanliga värdepappersfonder, förlorarsom an-
delsägarna den lagstadgade möjligheten representerade i fond-att vara
bolagens styrelser.

Vissa andra sparformer koppladeär till reglerna allemanssparande.om
Så falletär med det premiegrundande allemanssparandet prop. 199192:
92, bet. 199192:FiU21, SFS 1992:689, SFS 1993:175 och det indivi-
duella pensionssparandet träder i kraft kommande årsskifte prop.som
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1993:931.SFS199293:359,rskr.l99293:SkU3l,bet.1992932187,
nöd-kanändringardeöverväga varaingår även somuppdraget1 att

sparformer.dessaförreglernabeträffandevändiga göraatt
lagstiftningkräverfrågornabehandladede nyutredarenFinner att nu

författningsförslag.framläggaskall hannuvarande,deniändringareller

för arbetetSamråd och ramar

Utredningen nyttinom ettarbetetbeaktautredaren ombörarbetesittI
Betaltjänstutred-1993: 116dir. samtbosparsystempremieratstatligt

tillkopplingsparkassorsHSB:sochKF:svad1992: 14Finingen avser
utredningeninomarbetetbeaktavidarebörUtredarenallemanssparandet.

1992:07.Cframtidsutsikterochlevnadsvillkorungdomarsom
kommittéer ochsamtligatilldirektivregeringensgällerutredarenFör

1984:5,dir.inriktningutredningsförslagensangåendesärskilda utredare
och1988:43dir.utredningsverksamheteniEG-aspekterbeaktande av

1992:50.dir.konsekvenserregionalpolitiskaredovisaattom
utgångenföreredovisasochskyndsamtbedrivasbörarbeteUtredarens

1994.marsav

Hemställan

regeringenjaghemställeranfört attharvad jagtillhänvisningMed nu
frågorföredrauppgifttillharstatsråd att omdetbemyndigar som

allemanssparandet
kommittéförordningenomfattadutredaresärskildtillkalla avatt en -
lagstiftningen röröversyn somuppdrag göramed1976: 19 att avl en-

allemanssparandet,
biträdeochsekreterare annatsakkunniga,besluta experter,att om

utredaren.
beslutarregeringenjaghemställerVidare att

Utredningaranslaghuvudtitelnssjundeskall belastakostnadernaatt
m.m.
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Beslut
i
i Regeringen ansluter sig till föredragandens överväganden och bifaller

hemställan.hans

Finansdepartementet
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