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Till statsrådet och chefen för

Finansdepartementet

Genom beslut den 15 september 1994 bemyndigade regeringen chefen
för Finansdepartementet tillkalla särskildatt utredare med uppdragen

belysa frågoratt samordning och överföring pensionsförmånerom av
för dem lämnar Sverige för anställning vid Europeiska unionenssom
institutioner Dir 1994:107. Med stöd detta bemyndigande förord-av
nade departementschefen den 19 september 1994 produktchefen Staf-
fan Ekebrand särskild utredare.som

Som förordnades denexperter 13 oktober 1994 departementssekre-
Ingrid Carlberg,teraren departementsrådet Robert Cloarec,numera

juristen Björn Dannberg, försäkringsdirektören Göran Flood, avdel-
ningsdirektören Sven Haglund, utredaren Torgny Lindgren, enhetsche-
fen Birgitta Norin och förhandlingsdirektören Margareta Sjöberg.

Som sekreterare anställdes från och med den oktober1 1994 nume-
Ålund.utredningschefen Mikaelra

Utredningen, har arbetat under Utredningensom namnet om pen-
sionssamordning med EU-institutioner Fi 1994:08, får härmed över-
lämna sitt betänkande Pensionssamordning för svenskar i EU-tjänst
SOU 1996:57.

Utredningens uppdrag därmedär slutfört.

Sundsvall i 1996mars

Staffan Ekebrand
Ålund/Mkael
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Sammanfattning

räckvid-utredningsuppdrag har varit betydelsen ochVårt klarläggaatt
den för svenskt vidkommande pensionssamordningregler somav om
gäller för anställda i Europeiska institutioner ochunionens EU:s att
föreslå de åtgärder kan behöva vidtas för reglerna skall kunnaattsom
tillämpas i Sverige.

Bakgrund

anställning institutioner hariEn EU:s rätt atttarperson som en av
pensions-sina hemlandet eller medlemsland intjänadeöverföra i annat

skalltill pensionssystem. Tanken interättigheter EU:s är att personen
behöva förlora tidigare intjänad pensionsrätt EU-att ta en

möjligheteranställning, vilket betyder EU-institutionernas attatt
rekrytera kvalificerad personal underlättas.

Överföringen intjänadgår till så det kapitaliserade värdetatt av
anställ-pensionsrätt betalas till berörd institution i anslutning till att

pensions-ningen börjar. Beloppet räknas till tjänsteår isedan EU:som
gäller förmed utgångspunkt i värdet den pensionsrättsystem somav

storlekenden påbörjade anställningen. På påverkas denså sätt av pen-
anställningensionsförmån den EU-anställde blir berättigad till närsom

upphör
pensionssystem berättigar ålderspension från och medtillEU:s en

anställde kanuppgår till avgångslönen den60 år 70 procentsom av om
reducerastillgodoräkna tjänsteår. Vid mindre antal tjänsteår35 pen-

ålder ochsionen i motsvarande mån. sker före 60 årsOm avgång an-
avgångs-i finns endast tillställningen i inte minst tio årEU rättvarat

EU-anställde kan ocksåvederlag i form engångsbelopp. Denettav
pensionsrätt tillvälja överföra sin i pensionssystemEU:s ettatt pen-

anställning. dessasionssystem han ansluts till i Utöversom en senare
förmåner finns till invalidpension varaktig arbetsoförmåga ochvidrätt
efterlevandepension vid dödsfall.

har tagit lång tid för medlemsländer sinaDet EU:s att pen-anpassa
sionssystem och regelverk pensionssamordningen medandra så att

fungerar. ochinstitutioner Kommissionen har aktivt drivit fråganEU:s
i flera fall fört saken till funnitEG-domstolen. Domstolen har därvid
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medlemsländernaatt skyldigaär möjliggöra överföringenatt av pen-
sionsrätt någon sådanäven möjlighet inte finns enligt nationellaom
regler. Först på 1990-talet har överföringar börjat fungera tillfredsstäl-
lande från flertalet länder.

För svenskt Vidkommande berörs såväl lagstadgad allmän pension
avtalsreglerad kompletterande tjänstepension. Samordningensom av

pensionsrätt mellan tjänstepensionssystem i Sverige fungerar utan att
pensionskapital förs mellan Detta möjligt därförsystemen. är att sys-

likartade och itemen är huvudsak värde. Svårigheterna ärav samma
föra pensionskapitalstora att såväl mellan svenska pensionssystem

utrikes, i fall svenskvart skatt dras från kapitalet.utan attsom Efter-
före detta EU-anställda skall betala skatt till EU på pensionersom från

unionen, de befriade frånär nationella skatter på pensionerna därifrån.
Vi har vilka faktorerutrett påverkar utfallet pensionsöver-som av

föring. Det visar sig handla de försäkringstekniskaatt antagandenaom
och livslängd skiljerränta sig mellan berörda svenska pensionssys-om

och de antagandentem används i EU:s pensionssystem. Detsom
handlar vidare de svenska pensionssystemenatt innehållerom en
mindre andel efterlevandepension ochEU:s intjänadän pensionattom
i EU:s höjs med individenssystem lönehöjningar, vilket bör jämföras
med de olika ordningar den intjänade pensionens höjningstyr isom
Sverige. Andra faktorer påverkar utfallet utvecklingenär densom av
svenska kronan jämfört med den belgiska francen och skillnader mel-
lan skattenivån i Sverige och den nivå tillämpas EU. Samman-som av

osäkerheten såärtaget vi avstår från uttalastor hu-att attpass oss om
ruvida det förmånligtär överföra pensionsrätt frånatt Sverige till EU:s
pensionssystem.

Förslag

Möjligheten överföra pensionsrätt tillatt finns inskrivenEU i unionens
tjänsteföreskrifter, vilket innebär möjligheten bindande och di-att är
rekt tillämplig i Sverige sedan den januaril 1995. Därmed Sverigeär
också skyldigt vidta de åtgärder krävs föratt överföringenattsom
skall fungera. Vi föreslår nödvändiga föreskriftersvenskaatt som
kompletterar EU:s regler till pensionsöverföringrätt itas sär-om en
skild lag med regler allmän pension, tjänstepension, beskattningom
och administration.

Överföringen allmän pension föreslås ske med utgångspunkt iav
den reformerade inkomstgrundade ålderspension, riksdagen fattatsom

Ävenprincipbeslut intjänad till förtidspension ochrätt efterlevan-om.
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depension omfattas till överföring. Eftersom någon lagstift-rättenav
ning den reformerade ålderspensionen inte föreligger, be-ännuom
döms överföringar kunna genomföras tidigast i slutet på år 1998.

Överföringen tjänstepension beroende hur det aktuellaärav av
pensionssystemet utformat. ankommer huvudmännen förDetär re-
spektive vidta de åtgärder krävs för överföring skallsystem att attsom
kunna ske. pensionskapitalDet skall överföras skall beräknatsom vara
enligt de försäkringstekniska grunder tillämpats arbetsgivarennärsom
gjort avsättningar för framtida pensionsutbetalning. de fall någraI av-
sättningar inte gjorts, till normalt inte of-exempel inom dengörssom
fentliga sektorn, föreslår det föreskrivs vilka försäkrings-i lagenatt
tekniska grunder skall tillämpas.som

svenska skattelagstiftningen hinder överföringDen innehåller mot
pensionsrätt försäkring. Vi föreslår därförtryggats attav som genom
föreskrift i lagen fall skall tillåtetåterköp i dessatas atten om vara

det i kommunalskattelagen och transaktionerna tillsägstrots attsom
pensionssystem skall undantas från beskattning såvälEU:s hos ar-

betsgivare arbetstagare. pensionssparande skett iFör detattsom som
Sverige under skattegynnade villkor inte skall kunna fås ut genom en
engångsutbetalning, föreslår vi den slutar sin EU-anställningatt som

till pension obligatoriskt återföra pensionskapitaletskall låtarättutan
till Sverige. Tidigare till allmän pension skall därvid återupprättasrätt
och eventuellt tjänstepensionskapital skall placeras i tjänstepensions-
försäkring efter den enskildes val.

För överföringen och framför allt återföringen pensionsrättatt av
skall fungera tillfredsställande, föreslår vi Utlandsavdelningen vidatt
Stockholms läns allmänna försäkringskassa central instans i Sve-som
rige skall hantera överföringsärendena.

Enligt vår uppfattning föreligger det inte behov for-något ettav
mellt avtal mellan Sverige och EU-institutionema. kontakterDe som
vi har haft i frågan med generaldirektorat vid kommissionen börIX
fortsättas ansvarigt departement. Därvid bör bland våra för-annatav
slag återföring till Sverige tidigare Överförd pensionsrätt ochom av om
ärendehantering överenskommas vid överläggningar med kommissio-

och manifesteras skriftväxling med den.nen genom
de förslagOm vi för fram genomförs, skall svenskar inte be-som

höva avstå från söka anställning i administrationEU:s på grundatt av
de förlorar eller sig förlora intjänad pension på lämna Sveri-att tror att
Därmed skulle det bakomliggande målet för den regel samord-ge. om

ning pensionsrätt vi haft utreda uppnådd.attav som vara
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Inledning1

från och med denSveriges medlemsskap i Europeiska unionen EU 1
i institu-svenskar anställs EU:sjanuari innebär antal1995 att ett stort

från medlemslän-Rekryteringen personaltioner och övriga organ. av
befolkningstal, vilket betyderproportion till ländernasderna sker i viss

anställts inom år.tusentalet svenskar beräknas haomkring ettatt par
fördärvid gäller har betydelsevilka anställningsvillkorFrågan om som

besätta de tjänstermöjligheterna tillfredsställandepå sättatt ett som nu
för svenskar.öppnats

i tjänsteföre-anställningsvillkoren reglerade EU:scentrala finnsDe
vägande del.pensionsvillkoren Denskrifter, är tungt som an-varav en

överföra si-villkoradministration har enligt dessaställs i EU:s rätt att
pensionsrättighe-intjänademedlemslandi hemlandet eller ett annatna

kunnaöverföring skallpensionssystem. tilltill FörEU:s rättenattter
och iundanröjer eventuella hindermedlemsländernautnyttjas krävs att

rekommenderadesäkerställer tillämpningen. början på år 1994övrigt I
överläggningarinitiativ tillEuropeiska kommissionen Sverige att ta

pensionssamordning.reglermed tillämpningen dessaEU av omom
särskildtillkallaregeringenseptember 1994 beslutade15Den att en

utredare i frågan.

Uppdragetl 1
.

Pensionssamordningdirektivenregeringen meddeladeEnligt de av
betydel-klarläggaskall utredarenDirmed EU-institutioner 1994:107

förreglernavidkommanderäckvidden för svensktoch rättomavsen
överfördapensionsrättigheterinstitutioner få sinaanställd i EU:s att

till tjänste-i bilaga 8 EU:sinstitutionerna enligt artikel 11till och från
betänkandei dettafinns i sin helhet intagnaföreskrifter. Direktiven

bilagasom
har knutits.Till utredningen experter
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Utredningens uppdrag i olika avseenden klarläggaatt innebörden
EU:s regler överföring pensionsrätt och lämnaav förslagom attav om

svenska åtgärder specificeras i direktiven till sammanfattnings-att -
vis bestå av,-

klargöra reglernaatt förutsätter pensionsmedel överförsattom-
vilka pensionssystem,samt pensionsformer och pensionsinstitut

berörs,som

redovisa hur övrigaatt medlemsländer har löst frågan tillämp-- om
ning artikel ll,av

föreslå principer för huratt värdet de olika pensionsrättigheter-av-
skall beräknas och hur för överföring frånettna system och till

Sverige skall utformat tekniskt och administrativt,vara

bedömaatt överenskommelse med EU:s institutioner börom en-
träffas och i fallså föreslå vad den skall innehålla och

föreslå den lagstiftningatt krävs utan utarbeta förslag tillattsom-
författningstext.

Det står utredningen fritt behandla andra aspekteratt dessa.än

1 Utredningsarbetet

Utöver de har funnits inom utredningen särskild utreda-resurser som
sekreterare och i den fortsattaexperter används formenre, texten-

"vi", har vi nyttjat utomstående försäkringsteknisk expertis.
Under utredningsarbetet har haft kontakter med arbetsmarkna-

dens huvudorganisationer och olika pensionsinstitut i sedvanligsamt
ordning med departement och andra myndigheter.

Vi har vid tillfällen besökt kommissionenstre pensionsenhet vid
generaldirektorat IX för personalfrågor och administration, för in-att
hämta underlag för utredningen. Vi har vid dessa tillfällen förhört oss

hur pensionssamordningen fungerar, kommissionens inställ-om om
ning i frågan och fört diskussioner tillämpningen för Sveriges del.om

Vad gäller situationen i övriga medlemsländer har vi vid möten
med för finansministeriernarepresentanter i Danmark och Finland
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kunnat informera hur frågan samordning hanterats för derasoss om om
del.

Utredningens1.3 resultat

Resultatet arbetevårt redovisas i detta betänkande. finnsDärutöverav
det hos utredningen dokumentation kring frågan pensionssam-en om
ordning tillsammans med betänkandet, bör kunna underlagutgörasom,
för fortsatta behandlingfrågans och de överläggningar med kommis-

lämnar förslagsionen vi i betänkandet.som om
Pensioner betraktas ofta svårt område. det gällerNärettsom sam-

ordning mellan olika pensionssystem finns visst fog för sådandet en
inställning. Vi har därför viktig i.det del vårt uppdragansett attvara en
klarlägga innebörden överföring pensionsrätt.EU:s reglerav om av

handlar artikelVad i bilaga till tjänsteforeskrifterll 8 om HurEU:s
tillämpas bestämmelsen, vilka svenska berörs och vad resulte-system

pensionsöverföring irar en
fyllerKlarläggandet funktion ambition har varit deni sig. Vår atten

första delen betänkandet, kapitlen skall kunna fungera2av som-
information till såväl de pensionsinstitut och andra organisationer som
kommer beröras, de svenskar tagit eller övervägeratt att tasom som
tjänst administration.i EU:s Vi har det vår uppgift lämasett attsom
information tämligen svårfångad förbestämmelse dem.om en

Våra klarlägganden fyller naturligtvis främst funktionen utgöraatt
underlag för den huvudsakliga delen uppdraget, nämligen över-attav

och lämna förslag skallåtgärder Sverige vidta medväga om som an-
ledning reglerna pensionssamordning med EU-institutionerattav om
gäller i Sverige sedan den januari utgångspunkt1 Vår givna1995. är
därvid Sverige skall fullgöra medlemsstatsina skyldigheter iatt som

överväganden och förslag administrativaEU. lagstiftning och ruti-om
finns i kapitlen 8 Vi kommer där i viss mån in12. påävenner an--

passningar pensionssystem inte lagstadgade och riktar dåärav som oss
till de huvudmän står bakom de systemen.som
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Pensionsvillkor för EU-anställda2

kunna förstå reglerna överföring pensionsrätt mellanFör att om av
institutioner och dess medlemsländer krävs viss insikt i de all-EU:s

pensionsvilikoren för anställda i detta kapitel vi där-EU. Imänna ger
Beskrivningenför summarisk beskrivning pensionssystem.EU:sen av

intresse föri första hand sikte på de bestämmelser kantar vara avsom
frågan överföring pensionsrätt.om av

regleras i Tjänsteföreskrifter för tjänstemän-pensionssystemEU:s
föri gemenskapema anställningsvillkor övrigaEuropeiska ochnen

gemenskaper, rådets förordninganställda i dessa fastställts genomsom
därefter ändrats vid åtskilli-EKSG 259/68 ochEEG, EURATOM, nr

finnstillfällen. har gällt sedan den januari 1962 ochSystemet 1ga
EG-kommissionens Personalförordningar,återgivet i kompendium

anställda i deoch förordningar för tjänstemän och övriga Euro-regler
gemenskapernal dock inte utgivet ipeiska Kompendiet finns ännu en

i artiklarnasvensk version. Regler pensioner finns främst 49rörsom
bilagai tjänsteföreskriftema och i till53, 63 66 och 77 85a 8-- -

dem och i anställ-i artiklarna 1 31 70, 79, 80 8242, 51,saint - -
ningsvillkoren.

fonderingFinansiering med avgifter ingen2.1 men

omfattar ålderspension, avgångsvederlag, inva-pensionssystemEU:s
kanskelidpension efterlevandepension. Planen finansieras, någotoch

budgetöverraskande, inte fondering direkt EU:söverutan ge-genom
Medlemsländemasvad brukar kallas fördelningssystem.ettnom som

anställdas och tidigarefinanser tillräcklig säkerhet för deutgöraanses
Allmänna principer föranställdas till framtida pensionsförmåner.rätt

tryggande vi beröra i avsnit-finansiering och pensioner kommer attav
och4.2.1 4.2.2.ten

i Kompendiet kan beställas 00 LUND, tel 046-BTJ AB, Traktorvägen 13, 221genom
18 00 00, fax 046-18 0125.
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Kostnaden för planen beräknas för närvarande 24,75 procentvara
lönen. Den skall till tredjedel betalas den anställdeav en av genom en

egenavgift från och med år 1993 uppgår till 8,25som procent av
grundlönen. Dessförinnan avgiften 6,75 Eftersom ingenprocent.var
fondering för framtida pensioner kan egenavgifternagörs, gå di-sägas
rekt till pensionsutbetalningen. Arbetsgivarens resterande två tredjede-
lar idag inte någonutgör belastning då antalet pensionärer inteännu
kommit i balans med antalet aktiva.

2.2 Gäller för tjänstemän och tillfälligt anställda i
EU-institutioner

EU:s pensionssystem gäller för tjänstemän och tillfälligt anställda i
Europeiska gemenskapernas olika institutioner och flertalet av gemen-
skapernas övriga 1995 det drygt 24 000 anställdaorgan. var som om-
fattades 21 700 i Brysselsystemet och Luxemburg. 650 före7av varav
detta anställda uppbar pension, 4 200 bosatta i Bryssel ellervarav
Luxemburg.

Vi redovisar här förteckning de för vilkasöver anställdaen organ
pensionssystemet för närvarande gäller enligt uppgift från generaldi-
rektorat vid kommissionen.IX

Institutioner
Europaparlamentet, Strasbourg-
Europeiska unionens råd ministerrådet, Bryssel-
Europeiska kommissionen, Bryssel-
EG-domstolen med förstainstansrätten, Luxemburg-
Revisionsrätten, Luxemburg

Övriga centrala organ
Ekonomiska och sociala kommittén ESK, Bryssel-
Regionala kommittén, Bryssel-

Decentraliserade organ
Europeiskt för utveckling yrkesutbildningen,centrum Berlinav- -
Thessaloniki
Europeiska fonden för förbättring arbets- och levnadsvillkor,av-
Dublin
Europeiska miljöbyrån, Köpenhamn-
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Europeiska byrån for läkemedelsbedömning, London-
förByrån harmonisering den inre marknaden, Alicanteav-

Europeiska utbildningsstiftelsen, Turin-
Europeiska för drog- och giftobservatoriet, Lissaboncentret-
Byrån för arbetarskydd, Bilbao-
Europeiska översättningscentret, Luxemburg-
Byrån för djurhälsa och växtskydd, Irland-
Europeiska universitetsinstitutet, Florens-

Anställda vid Europeiska polisbyrån Europol, Europeiska investe-
ringsbanken ochEIB Europeiska institutet EMI omfattasmonetära
inte det pensionssystem ministerrådet beslutarav som om.

EU-tjänstgöringsutredningensI Svenskar i EU-tjänst SOUrapport
finns1995:89 kortfattad beskrivning institutionemas och vissaen av

de EU-organens uppgifter och uppbyggnad. redovisasstörre Därav
också de olika tjänstgöringstyper förekommer hos de skilda insti-som
tutionerna och och de tjänstgöringsvillkor gäller fororganen som an-
ställda hos dem.

Med begreppet EU-institution i fortsättningen ävenavses ovan
förtecknade övriga EU-tjänsteman den tillsatt påär ärorgan. som en
tjänst inrättad vid gemenskapernas institutioner.är Vadsom en av som

med tillfälligt EU-anställd framgår i benämningen; denstortavses av
avgränsningen i artikelnärmare i anställningsvillkoren för2 öv-anges

riga anställda. tillfälligtFör anställda endast vikarierar på fastsom en
tjänst gäller pensionssystemet i begränsad utsträckning. Hjälppersonal,
lokalt anställda och särskilda rådgivare omfattas inte pensionssy-av
stemet.

Tillfälligt EU-anställda kan välja upprätthålla sin pensionsrätt iatt
hemlandet låta den institution där han anställd betalaatt ärgenom av-
gifter till hemlandets pensionssystem. Avgiften storleksmässigt be-är
gränsad till arbetsgivarens andel kostnaden for EU:s pensionssys-av

eller 16,5 lönen. En begränsningtem naturligtvisprocent ärav annan
hemlandets pensionssystem och de eventuella möjligheter upprätt-att
hålla pensionsrätt de erbjuder. Egenavgiften fortsätter den anställ-som
de betala till EU.att
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Ålderspension2.3 från år60 med 70 procent
lönenav

Pensionsåldems nedre 60 år, dengräns är anställde skyldigär attmen
avgå först vid 65 år. För få avgå med till ålderspensionatt rätt i den
svenska översättningen tjänsteföreskriftema benämnd "avgångs-av
pension" skall den anställde antingen ha tjänstgjort i minst tio år eller
ha fyllt 60 år. När han har fyllt 50 år och avgår, har han få ål-rätt att
derspensionen utbetald från avgångsdagen, då reducerad. hanOmmen

hanär avgår eller hannär så väljer, betalas pensionen frånyngre om ut
och med 60 års ålder, alltid tidigast från avgångsdagen.men

Pensionsnivån vid hel pension 70 den sistaär grundlö-procent av
i den sista lönegrad den anställde innehaft minst år förenen ettsom

avgången. helEn pension skall dock minst uppgå till 140 procent av
den lägsta grundlönen för EU-anställda, vilket i januari 1996 innebar

lägsta månadspension på 101 053 belgiska francs eller 22 830en sven-
ska kronor.

För hel pension krävs 35 års tjänstgöring, vilket innebär att en per-
anställs då han fyller 25 år hinner tjäna hel pensionson som en un-

der tiden fram till 60 år. Om han inte kan tillgodoräknas tjänsteår35
för pension vid 60 år reduceras pensionen i motsvarande mån.en

Personer anställs efter 25 års ålder kan detta tjäna introtssom en
hel pension under förutsättning de fortsätter arbeta efteratt uppnåd-att
da 60 år. fårDe i så fall förhöjning den pension de tjänat viden av
60 år med 5 för varje år de arbetar mellanprocent 60 och 65 år. Dess-

fortsätter de tjänautom pensionsgrundande tjänsteår.att totalaDen
pensionen får dock inte överstiga ålderspensionsnivån 70 Re-procent.
geln innebär kan börja sinatt EU-anställning såen person sent som
den månad han fyller 36 år och ändå berättigad till hel pension vidvara
65 år.

dessaUtöver regler ålderspensionens storlek gäller pensio-attom
minst skall uppgå till månatliga belopp detnen motsom svarar av-

gångsvederlag den anställde skulle ha haft till han inte ha-rättsom om
de haft till ålderspension.rätt Avgångsvederlaget skall i detta sam-
manhang det kapitaliserade nuvärdet det månatliga be-anses vara av
loppet. Avgångsvederlaget beskrivs i avsnitt.nästa

pensionsvillkorenI finns detaljerade regler för vilka tider fårsom
tillgodoräknas tjänsteår artiklarna 4 och l l i bilaga till8som
tjänsteföreskriftema. Det skulle leda för långt här gå in på dem,att

det kan nämnas genomgående förutsättningatt för tillgodo-men en
räkning avgift betalatsär för tidenatt och eventuella tidigare utbeta-att
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lade förmåner tiden plus årlig på 3,5räntamot procentsom svarar en
återbetalas. Till dessa regler hör naturligtvis också de speciella be-
stämmelser utredningen har i uppdrag belysa, nämligen demattsom

överföring tidigare intjänad förknippadpensionsrätt och därmedom av
tillgodoräkning tjänsteår.av

tidigare berörts får denSom mellan och 60avgår 50 år medsom
till ålderspension välja han skall pensionen från avgångs-rätt ta utom

månaden eller från det han blir före 60 år leder till60 år. Uttagatt en
försäkringstekniskt beräknad minskning den månatliga pensionen. Iav
artikel i bilaga till tjänsteföreskriftema tabell9 8 finns visar atten som
till exempel från och med tillårs ålder leder minskning57uttag en
med och från20 och med år leder till minskning50procent uttag en
med 50 procent.

tillfälligt anställd kan välja EU-institutionen upprätthållaEn låtaatt
hans pensionsrätt i hemlandet. Själv egenavgiften tillbetalar han EU:s

ålderspensionpensionssystem. från reduceras då i förhållan-Hans EU
de till den andel arbetsgivaravgiften institutionen betalat förav som
pensionsrätt i hemlandet. Tillfälligt anställda endast vikarierar påsom

fast tjänst med visst undantag, berättigade till ålderspension.inteär,en
får istället avgångsvederlag upphör.De anställningennär

Avgångsvederlag förtida avgång2.4 vid utan

ålderspension

anställd före tjänstgöringavgår 60 år med mindre tio års iEn änsom
EU-institution har inte till ålderspension. han dessutomOmrätten

till eller villvarken berättigad invalidpension eller kan utnyttjaär
möjligheten pensionsrätt tillenligt pensionssystem överföraEU:s att

pensionssystem han till, han istället berättigadansluts ärett som senare
till avgångsvederlag. Vederlaget betalas i form engångsbe-ettett ut av
lopp anställningen upphör.när

dels under EU-tid in-Avgångsvederlaget beräknas till summan av
eventuellt överförtbetalade egenavgifter och tredjedel pen-en av

sionskapital dels beloppplus 3,5 årlig på beloppen,procents ränta ett
beräknat till månadslön för pensionsgrundande tjänsteårvarje1,5 som
den anställde fått tillgodoräkna, inklusive eventuella tjänsteår ärsom
grundade på Överförd pensionsrätt. beloppet kanDet även ut-senare
tryckas årslönen för varje tillgodo-12,5 vid avgångenprocentsom av
räknat änsteår.
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2.5 Invalidpension vid varaktig arbetsoförmåga

En anställd blir varaktig oförmögen sin tjänst skyldigutövaatt ärsom
avgå och därvid berättigadatt är till invalidpension. Invalidpensionen

tills dess blirutges 65 år, då den avlöses ålderspension.personen av en
Invalidpensionstiden tillgodoräknas därvid tjänsteår för ålder-som
spensionen. invalidpensionärenOm blir frisk före 65 år skall han er-
bjudas anställning den anställning han avgick från.motsvararen som
Om han avböjer två sådana erbjudanden upphör invalidpensionen trots

han inte börjat EU-anställning.att en ny
Invalidpensionen uppgår till den ålderspension den anställdesom

skulle ha varit berättigad till han stått kvar i sin anställning till 65om
år, med beaktande den gmndlön i lönegraden han då skulle haav som
uppnått. Om arbetsoförmågan beror på arbetsskada eller påen en upp-
offrande handling för det allmännas bästa eller på den anställdeatt ut-

sig för livsfara för räddasatt människoliv, skall invalidpensionenatt
uppgå till 70 lönen, oberoende tjänsteår.procent Invalidpensio-av av

skall alltid uppgå till minst 120 den lägsta grundlönenprocentnen av
för EU-anställda, vilket januari 1996 innebar lägsta månatligen pen-
sion på 86 617 belgiska francs eller 19 570 svenska kronor.

Om den anställde själv avsiktligt har förorsakat arbetsoförmågan
kan han gå miste sin till invalidpensionrätt och istället förklarasom
berättigad till ålderspension från och med 60 eller,år efter minsk-en
ning, tidigast 50 år.

2.6 Efterlevandepension till änka, änkling,
frånskild eller barn

Änka, änkling och frånskild har till efterlevandepensionrätt om perso-
Ävenvarit gift med den avlidne i minst fem år. femårskravetnen om

inte uppfyllt finns tillär efterlevandepensionrätt efter anställden som
avlidit i tjänst äktenskapet i minst år och efter ålder-varat ettom en
spensionär äktenskapet i minst år före pensioneringen.varat ettom
Tidskraven gäller inte för makar med barn eller i de fallgemensamma
dödsfallet orsakats olycka eller arbetsskada.av en

Efterlevandepensionen uppgår normalt till 60 denprocent av pen-
sion den avlidne uppbar vid dödsfallet eller, han avlidit isom om
tjänst, skulle ha uppburit i ålderspension han haft till sådanrättom
pension vid dödsfallet. Pensionen skall minst uppgå till 50 el-procent
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ålders-helförsäkrade avlidit i tjänst, 60denler, procent re-avom
dock inte uppgåskallEfterlevandepensioneninvalidpension.spektive

avlidne berät-deninvalidpensionålders- ellerdentill än varsommer
till den avlidnefinns barnmakeefterlevandedettigad till. Om utöver

barntillägg.utges
ålders-fall. Omi vissabelopp minskasEfterlevandepensionens

äktenskapetmed den tidminskadmellan makarna, ärskillnaden varat,
medminskas 1-5efterlevandepensionenskalltio år procentstörre än
pensionen såmaximerasstorlek.skillnadensberoende Dessutom att

och efterfamiljetilläggutgåendemed samtidigtden, tillsammans av-
skall överstiga deinteobligatoriska avdrag,andraför skatt ochdrag

uppburit.haskulleden avlidnesammanlagda förmåner som
det inteefterlevandepensionavlidne har tilldentillBarn rätt om

Pensionenpension.till sådanefterlevande make medfinns någon rätt
skulleefterlevande makedet belopptilluppgår 80 procent enav som

ökar beloppetefterlevande barnflerdet finnstill.ha haft Om änrätt ett
mellansedan likaoch delasbarntilläggmed belopp motsvararsom

barnen.
vidoch till barnvid omgivettill upphörEfterlevandepension vuxen

ålder.vid årsbarnet studerar, 26ålder eller,års18 om

fallvissaavgångsersättning vidPeriodisk2.7 av

avgångfrivillig

viss antal tjäns-medgebeslutar ministerrådettillFrån tid ettattannan
ersättning depensionsliknandeförtid medavgå itemän att om upp-en

Saken hartjänstetid.fråga ålder ochförutsättningar ivissafyller om
rekryteringplats fördet gällt beredaaktuellvarit när attsenast av per-

Österrike, Sverige.Finland och Demedlemsländernasonal från de nya
brukarförordningar. lfastställs i särskildavillkorenfullständiga stort

följande.det handla om
till den avgårbetalaslönenersättning på 70En utprocent somav

egenavgift på 8,25betala sinfortsätterfrivilligt. Förmånstagaren att
till helhar tjänattills dess hantill pensionssystemet rättprocent

upphörtidpunktenålder. Vid deneller uppnått 65 års ersätt-pension
förmånstagaren harålderspensionen börjar betalas Omochningen ut.

den lönöverstigertillsammans med ersättningenarbetsinkomst somen
skall ersättningen minskas.tidigare hade,han
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Det skall betonas dessa villkoratt på intet delsätt iär pensions-en
De har ofta blivitsystemet. kritiserade för alltföratt ochgenerösavara

kostsamma.

2.8 Köpkraftskorrigering och indexering

Det belopp pension betalas med enligt EU:ssom ut pensionssystem
korrigeras med koefficient bestämdär med hänsynen till lev-som
nadskostnadema i huvudstaden i formånstagarens bosättningsland jäm-
förda med dem i Bryssel. Korrigeringskoefñcienten såledesär 100 för
Belgien och varierar för tid från och med juli 1995 mellan ytterlighe-

79,7 forterna Grekland och 123,0 för Danmark. Koefñcienten för
Sverige 96,5 och förär Finland 119,0. Den bakomliggande principen

pensionärenär skallatt ha köpkraft Varhelst han bosätter sigsamma
inom EU. Systemet har under år kritiserats för otillbörligtattsenare

dem bosätter sig på plats medgynna lägre levnadskostnadersom en än
huvudstadens. På vissa platser där EU-organ placeradeär bestäms
korrigeringskoefficienten för lönen men inte pensionen med hänsyn
till levnadskostnadema på platsen.

F örmånstagaren kan i viss mån välja i vilken valuta pensionen skall
betalas Hans val stårut. mellan bosättningslandets, hemlandets och
valutan i det EU-land där han sist arbetade. Utbetalningen sköts av
kommissionen vilken institutionoavsett för pensionen.som svarar

I samband med ministerrådets årliga revision lönerna för EU-av
anställda beslutar rådet ändring de pensioner betalasom Iav ut.som
praktiken fungerar det så att väger prisindex forett Bel-man samman
gien med beräknat reallöneindexett för offentliganställda i samtliga
medlemsländer. Förfarandet resulterade i höjningsenast löneren av
och pensioner med 1,1 0,9 inflationprocent plusprocents 0,2 procents
reallöneökning den juli1 1995. Vid löne- och pensionsutbetal-per
ningen appliceras sedan nämnda korrigeringskoefñcient.nyss
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beskattar pensionenEndast EU2.9

Fusionsfördragetsl Europeiskaprotokollartikel iEnligt 13 gemen-om
skyldiga beta-anställdaoch privilegier dessimmunitetskapernas attär

enligtand emoluments"arvoden "salaries,löner ochskatt på wages
institutioner. Därde får EU:sengelska fördragstextenden som av

skatterfrån nationellaskall befriadeocksåstadgas att personerna vara
förrnånema.

260/68EKSGförordning EURATOM,artikel i EEG,2Av omnr
gemenskapemaEuropeiskaförfarandet vid skatt tillför ochvillkoren

skall beskattaspensioner tillhör de förmånerframgår ävenatt avsom
EG lydel-denfördragstexten innebäratorde enligt snävaDet trots-

frånbefriadeskallversionen pensionemaden svenska att varasen av -
kommissionen skallvidEnligt generaldirektoratnationella skatter. IX

fusionsfördragetsiskatterbefrielse från nationellastadgandet om
sammanläggas med in-fårpensionen inte hellerläsas såprotokoll att

beskattningsunderlaget. Vadhemlandet vid beräkningikomster av
i bi-med artikel 11.2pensionskapital i enlighetgäller överföringen av

kommissionen inteenligttjänsteföreskrifter får dettilllaga EU:s8
innebära dub-kanbeskattning kapitalet,skeheller någon ansessomav

belbeskattning.
tillskala från 8 45progressivvarierar enligtskattesatsEU:s pro-en

belgiskatill 926månadsbelopp 55beskattningsbartPå ettcent. upp
8skattesatsensvenska kronor januari 1996francs 12 640 procentär

kronorsvenskafrancs 220126 belgiska 45 äroch belopp 200på över
till exempeldäremellan skattesatsenbeloppsskiktPåden 45 ärprocent.

francs 30 200belgiska656 och 559mellan 133 14425 procent -
belop-beskattningsbaradetVid beräkningsvenska kronor.32 660 av

liksom 10och vissa sociala förmånerfamiljetilläggdraspet pro-av,
gi-pensioner,Egenavgiften förförvärvande.för inkomstenscent som

avgifter dras ock-socialaandrabetalas pensionärer, ochvetvis inte av
källskatt.skatteunderlaget. Skattenberäkningenvidså uttas somavav

i formbetalasavgångsvederlag,Vid beskattning ettut avsomav
medskattenperiod, beräknaslängreengångsbelopp ut-men avser en

anställdesbeträffande denskattesats gälldegångspunkt från den som
avgångstidpunkten.månadslön vid

l råd och1965 upprättandetden 8 aprilFördraget gemensamtett en gemensamom av
kommission för Europeiska gemenskapema.
2 bilaga.Se
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Reglerna3 Överföring pensionsrättom av

Utredningens uppdrag belysa tillregler och möjlig-EU:sär rättatt om
heter överföra pensionsrättigheter till och från sitt pensionssystem.att
Reglerna finns i artikel ll i bilaga till Tjänsteföreskrifter för8 tjäns-

i Europeiska gemenskaperna. anställsEntemännen person som av en
institutioner har enligt artikelEU:s han så önskar,11.2 rätt att,av om

överföra sin i hemlandet intjänade pensionsrätt till pensionssys-EU:s
låta kapitalbelopp pensionsrättentem att ett motgenom svararsom

betalas dit. Enligt artikel har1l.l han, han slutar, möjlighetnär att ta
med sig sin i intjänade pensionsrätt föra den tillEU och över ett annat
pensionssystem han börjar anställning. möjlighetDenna ärom en ny
beroende det finns .överenskommelse detta mellan EUav om en om
och den organisation hanterar det pensionssystem till vilket hansom

Överföringenansluts i den anställningen. berörs också skatte-nya av
förreglema anställda i vilkaEU, finns i Villkoren för och förfarandet

vid skatt till Europeiska gemenskapema.
redovisarVi i detta kapitel reglerna bindande för Sverige ochäratt

den innebörden dem. bilaga finns artikel iI 2 ll svensknärmare av
översättning intagen vi har, tidigare valt i detta be-nämnts, attsom
tänkande använda "ålderspension" i stället för den svenskatermen
översättningens "avgångspension".term

3.1 Bindande och direkt tillämpliga i Sverige

EG:s tjänsteföreskrifter har fastställts den februari29 1968 minis-av
terrådet förordning EEG, EUROATOM, EKSG 259/68genom nr
med stöd artikel 24 i Fördraget den april 1965 upprättandet8av om av

råd och kommission för Europeiskaett gemensamt en gemensam ge-
menskaperna Fusionsfördraget. Ministerrådet fastställde samtidigt,
med stöd artikel 13 i Fusionsfördragets protokoll Europeiskaav om
gemenskapernas immunitet och privilegier, skattevillkorEG:s genom
förordning EEG, EURATOM, EKSG 260/68.nr

Eftersom reglerna överföring pensionsrättigheter och be-om av om
skattning fastställda rådsförordningarär de enligt artikel 189ärgenom
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i Romfördraget bindande och direkt tillämpliga i Sverige. De skall se-
dan tidpunkten för Sveriges anslutning till EU den januari1 1995 till-
lämpas svenska domstolar och myndigheter. Någon motsvarandeav
svensk författning får inte utfärdas. kanDäremot svensk lagstiftning
behöva till regleringen i artikel med därtilll l hörande skatte-anpassas
regler och kompletterande föreskrifter behöva införas i svensk författ-
ning.

Det EG-kommissionens pensionsenhetär vid generaldirektorat IX
personal och administration för tillämpningen bestämmel-som svarar

och bevakar medlemsländerna efterlever dem. slutetatt I påserna
1970-talet konstaterade kommissionen Belgien och Nederländernaatt

inte vidtagit de åtgärderännu krävdes för överföringenattsom av
pensionsrätt till EG:s pensionssystem skulle kunna genomföras som
den tänkt. beslötDen därför i enlighet med artikel 169 i Rom-attvar
fördraget länderna införstämma EG-domstolen.

mål 137/80I EG-kommissionen Belgien förklarade domstolenmot
i sitt domslut Belgien hade underlåtit fullgöra sina skyldigheteratt att
enligt Romfördraget. Kommissionen framhöll i målet tjänste-EG:satt
föreskrifter och anställningsvillkor fastställts rådsförordninggenom en
i enlighet med artikel 189 andra stycket Romfördraget och därför var
bindande och direkt tillämpliga i alla medlemsländer. Därav följer, en-
ligt kommissionen, pensionssystemet bindande för medlemslän-att är
derna i de delar ländernas medverkan nödvändig förär att syste-som

regler skall få någon effekt. Svårighetermets måste övervinnas,som
till exempel tekniska problem för vissa pensionssystem medsom att

fastställa värdet intjänad pensionsrätt före det förmånerna skallattav
betalas eller det faktum förmånerna dessförinnanut lag-att genom
stiftning kan bli föremål för förbättringar eller försämringar, ingetär
godtagbart skäl för medlemsland inte fullgöra sina skyldigheter.ett att
Enligt EG-domstolens fasta rättspraxis kan medlemsland inte åbe-ett

regler, praxis eller omständigheter i det förrättssystemetropa attegna
rättfärdiga underlåter uppfylla sina skyldigheteratt enligtattman en
EG-förordning.

Även i mål 72/85 EG-kommissionen Nederländerna förklarademot
domstolen i sitt domslut landet hade underlåtit fullgöra sinaatt att
skyldigheter enligt Romfördraget. Nederländerna hade i och för sig
inte bestridit den anställs i EG-institutionatt har överfö-rätt attsom en

pensionskapital från sitt hemland till EG:s pensionssystem, dera men
hade inte år 1985 vidtagitännu de åtgärder krävdes för attsom en
överföring skulle kunna genomföras. hävdadeMan det krävdesatt en
lag på nationell nivå reglerade alla problem förknippadesom som var
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med Överföringen. Med hänsyn till frågans svårighetsgrad och nöd-
vändigheten försäkra sig de verkställande deltogatt attav om organen
i lagstiftningsarbetet drog på tiden. avvaktan på detIutprocessen an-
modade berört offentligt pensionsorgan i enlighet medattman agera
den föreslagna lagstiftningen.

Nederländerna framhöll också tjänsteforeskriftema redanatt utan
någon nationell lagstiftning, med hänsyn till deras rådsför-status som
ordning, tillämpasskall i medlemsländerna. Domstolen slog emellertid
fast detta inte befriar Nederländerna från skyldighetersina vidtaatt att
de åtgärder Överföringen kräver. enskildes införDen rätt attsom na-
tionell domstol åberopa tjänsteföreskriftema endast minimi-utgör en
garanti och i sig inte alltid tillräcklig för säkerställa överförings-är att
reglemas hela tillämpning.

inte bara reglernaDet överföring pensionsrätt enligt EU:sär om av
tjänsteföreskrifter bindande och direkt tillämpliga i medlems-ärsom
länderna. intresse i dettaAv sammanhang Skatteregler,EU:sär även

enligt artikel i Fusionsfördragets13 protokoll immunitetEG:ssom om
privilegieroch jämförd med artikel i Villkoren för och förfarandet2

vid skatt till Europeiska gemenskapema innebär pension från EUatt
skall beskattas ochEU samtidigt befriad från nationell skatt.av vara

undvikande dubbelbeskattningFör skall enligt kommissionen be-av
frielsen från nationell skatt gälla inte bara vid utbetalninganses av
pensionsfömiån från EU vid den överföringävenutan av pen-
sionskapital till kan ha föregåttEU utbetalningen. frågan harDensom
varit föremål för långdragna förhandlingar mellan kommissionen och
Danmark och löstes slutligen hösten 1994 på redovi-sätt närmaresom

i avsnitt 6.3.sas

Ovillkorlig Valfrihet3.2 överföra till EUatt

EU-medborgare tillträderEn tjänst i EU-institution har rättsom en en
han så önskar, få sin pensionsrätt i tjänsten samordnad medatt, om

pensionsrätt han tidigare tjänat hemlandi sitt eller EU-annatsom
land. Samordningen går till så kapitalbelopp denatt motsvararett som
tidigare intjänade pensionsrätten betalas till den institution där han an-
ställs han får tillgodoräkna sig det antal tjänsteår,mot att som svarar

kapitalbeloppet, för sin EU-pension. Omvandlingen kapitalbe-mot av
lopp till tjänsteår grundas på beloppet för lönegraden i den tjänst som

Överföringenhan tillträder. pensionsrätt skall genomföras i anslut-av
ning till det tjänsten tillträds. Detta i artikel i bilaga11.2 8 tillatt sägs
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EU:s tjänsteföreskrifter, finns intagen i bilaga till2 detta betän-som
kande.

bara tjänstemänInte tillfälligt anställdaäven deutan utom som-
endast vikarierar fastpå tjänst har överföra sin i hemlandeträtt atten -
intjänade pensionsrätt till EU:s pensionssystem. artikelI 39 i EU:s an-
ställningsvillkor för Övriga anställda hänvisas till, bland annat, sam-
ordningsregeln i tjänsteföreskriftema.

EU:s institutioner har fastställt tillämpningsföreskrifter för den
regleringen och hanteringennärmare pensionsöverföringen. Kom-av

missionen har i administrativa meddelanden fastställt dels generella
föreskrifter nr 789 den 16 april 1993 överföring pensionsrätt,om av
dels särskilda föreskrifter vad skall gälla beträffande överför-om som
ingen från respektive medlemsland exempelvis 882 den februari15nr
1995 överföring pensionsrätt från danska pensionssystem. Deom av
ländervisa föreskrifterna resultatet överläggningarär och vissai fallav
formella avtal mellan ochEU landet i fråga.

3.2.1 Förutsättningar för överförarätten att

fåFör överföra pensionsrätt från medlemslandatt till EU:sett pen-
sionssystem skall tjänsteman skriftligen ansöka det inomen om sex
månader från det han både fått besked han fått fastatt anställ-attom
ning efter ha fullgjort eventuell provanställning och fått infor-att- -
mation möjligheten till överföring. tillfälligtEn anställd kan väntaom
med ansökan överföring tills månader från det han bådeattom sex
fullgjort den kvalifikationsperiod förkrävs till ålderspensionrättsom
och fått information möjligheten till överföring. Informationenom om
överföringen lämnas inte institutionen förrän medär överensav man
det berörda medlemslandet överföringen möjlig.att ärom

Det den anställde har överföra värdet den pensionrätt ärattsom av
han berättigad till i medlemslandetär på grundval offentligsom av en

eller privat anställning eller verksamhet egenföretagare där. Det ärsom
medlemslandets sak i vad mån den pensionsrättavgöraatt över-som
förs måste innefatta allt intjänats i hemlandet eller får be-som vara
gränsad till del därav. Pension belöper sig på intjänandetid eftersom
tidpunkten för anställningen i fårEU inte överföras.

ansökanEn överföring inte bindande kan betecknasär utanom som
intresseanmälan. Den anställde får först redovisning från denen en

EU-institution han tillhör hur överföringen påverkar hanssom av pen-
sion. Därefter skall han inom viss tid normalt inom två månader- -
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skriftligen meddela institutionen han önskar genomföra överför-om
ingen. detNär väl gjort kan ansökanär inte ändras.

3.2.2 Beräkning belopp överföraattav

Det belopp skall överföras skall antingen "det försäkrings-som vara
tekniska värdet" eller "det schablonmässiga återköpsvärdet" denav
pension den anställde tjänat i EU-land. Utöver ålderspensionettsom
kan efterlevandepension och invalidpensionäven ingå i den pensions-

får överföras.rätt harDet för många pensionssystem varit svårtsom
beräkna det pensionskapitalatt skall överföras. EG-domstolen harsom

i domar utvecklat frågan.ett närmarepar
målI 212/81 Pensionsfonden för privatanställda i Luxemburg mot

Leon Bodson har domstolen gjort vissa preciseringar. "Det försäk-
ringstekniska värdet" det kapitaliserade nuvärdet framtidaavser av en
periodisk förmån. Kapitalbeloppet skall beräknas med hänsyn till an-
taganden livslängdränta, och dödlighet. "Det schablonmässigaom
återköpsvärdet" å andra sidan kan användas för premiebestämda sys-teml och utgörs de och arbetsgivaravgifterav summan av egen- som
betalats till pensionssystemet plus Beloppet kanränta. oförmån-vara
ligt beräknat det godtagbarttrots så länge överföringen till EUmen
inte diskriminerad jämförtär med motsvarande överföring skulleom

inom landet.göras
I fall, mål 315/85ett kommissionenannat Luxemburg, gälldemot

frågan den enskildes valfrihet sträcker sig till han skall kunnaom att
välja mellan de två beräkningsmetoderna, vilket kommissionen hävda-
de. Domstolen slog fast "det försäkringstekniskaatt värdet" inteom är
föreskrivet beräkningsmetod för överföring inom landet kan intesom
den enskildes enligt artikelrätt 11.2 hindra medlemslandet från fö-att
reskriva endast den andra metodenatt skall användas för överföring till
EU. England och Frankrike, vilka bistod Luxemburg i målet, hävdade

socialförsäkringssystemet kanatt utformat så metoden be-att attvara
räkna "det försäkringstekniska värdet" inte går använda. Det så-att är
ledes medlemslandets sak bestämma beräkningsmetodatt så länge man
håller sig till Bodson-måletEG-domstolens definitioner i och metoden
inte diskriminerar överföringar till EU jämfört med överföringar inom
landet.

l Se avsnitt 4.2.3.

2 16-0489
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vi utvecklat i avsnitt de uppbär EU-pensionSom 2.9 åär som ena
sidan skyldiga betala skatt till å andra sidan befriade frånEU,att na-

i vilket land inomtionell skatt på pensionen. gällerDetta EUoavsett
Enligt kommissionens får inte hellerde bosatta.är synsätt pen-som

sionskapital skall överföras minskas med nationell skatt,till EUsom
eftersom den EU-pension köps för det överförda beloppet kom-som

inga egentliga ad-beskattas. Kommissionen hävdar vidare attattmer
ministrativa avgifter får tas ut.

Beräkning tillgodoräknaänsteår3.2.3 attav

Överföringen pensionskapital pensionssystem resulterar itill EU:sav
antal tjänsteår för sinanställde får tillgodoräkna motsvarandedenatt

tjänsteårsberäkningen fast-EU-pension. reglerna förDe ärnärmare
föreskrifter institutionen fastställt, förställda i de generella som

meddelanden överföringdel i administrativakommissionens om av
aprilpensionsrätt den 16 1993, 789.nr

beräknade kapi-det i det aktuella medlemslandets valutaskallFörst
valutakursen vidräknas till belgiska francs. intetalbeloppet Det ärom

denöverföringstillfället i första hand skall användas utan genom-som
överfördaunder den tidsperiod under vilken densnittliga kursen pen-
skall dock kur-tjänats in. tiden före den januari 1972sionsrätten För 1

tabell kursutveckling-den januari användas. Följande1 1972 översen
valutaomräkning.uppfattning inverkan dennaomen ger en av

svensk krona belgiska francs 1982Värdet 1 BFRi januariav -
1996.januari

Tabell 3.1

JanuariJanuari Januari BFRBFR BFR

1992 5,62856,9124 1987 5,93171982
4,3011988 5,7241 19931983 6,4032

1989 1994 4,32881984 6,9526 6,087O
1990 1995 4,29237,0325 5,72131985

6,6ll6 1991 1996 4,42561986 5,5049

kur-anställde begär det skall istället omräkningen enligtdenOm göras
vid överföringstidpunkten.sen
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Från kapitalbeloppet i belgiska francs skall sedan årlig påräntaen
3,5 dras för perioden frånprocent anställningstidpunkten till tid-av
punkten för den faktiska överföringen beloppet. tillfälligtFörav an-
ställda i stället för anställningstidpunktentar fasta på den tidpunktman
då eventuell kvaliñkationstid fullgjorts. Om det överförda beloppet
inte ökat med eller index iränta det berörda medlemslandet under den
aktuella tidsperioden inget avdrag.görs

Tjänsteåren beräknas sedan omräkning kapitalbeloppetgenom av
V till fiktiv årlig pension från och med 60 år P med hjälpen av en
kapitaliseringsfaktor E.

PV/E

Kapitaliseringsfaktom hämtas från tabell finns i bilaga 2 tillen som
kommissionens administrativa meddelanden överföringom av pen-
sionsrätt. Ingångsvärden i tabellen den anställdes ålderär vid anställ-
ningstidpunkten och den anställdes kön. valutaomräkningenOm görs
enligt kursen vid överföringstidpunkten skall dock åldern vid den tid-
punkten ingångsvärde i tabellen.vara

Utdrag EUss tabell kapitaliseringsfaktoreröver för artikel 11.2ur

Tabell 3.2

Ålder Man Kvinna

20 8,231 8,729
30 9,667 10,269
40 11,154 11,912
50 12,847 13,850
60 15,145 16,553

Av tabellen kan utläsa visst pensionskapitalatt lägreettman ger en
pension för kvinna förän vilket beror pension tillen atten man, en

kvinna behöva betalas underantas längre tidsperiod tilluten änen en
Vi återkommer till detta och döljer sig i kapitalise-man. annat som

ringsfaktorema i avsnitt 7.1 försäkringsteknik. dettaI sammanhangom
bör dock de livslängdsantagandennämnas att faktorerna base-ärsom
rade på inaktuella och därföransetts kan komma ändras.attvara

Den fiktiva årliga pensionen P räknas därefter till tjänsteår Tom
med beaktande det årliga lönebelopp L gällde vid anställ-av som
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ningstidpunkten i den lönegrad placerades i då hansom personen an-
ställdes

valutaomräkningen vid överföringstidpunk-Om enligt kursengörs
skall den tidpunkten avgörande för nivån lönebelop-påäventen vara
i den lönegrad då anställdes.placerades i hanpet som personen

TP/Lx0,02

Antalet tjänsteår får tillgodoräknas för EU-pensionen såledesärsom
förhållandet fiktiva del framtidamellan den pensionen och den denav
EU-pensionen tjänas in under Tjänsteåren får dock inteår.ettsom
överstiga det antal varit ansluten till det nationellaår som personen
pensionssystem från vilket pensionsrätt överförts. Kapitalbelopp som

eventuellt överskjutande antal tjänsteår betalas tillmot utsvarar perso-
anslutning till överföringen.inen

pensionsförmånerna3.2.4 Påverkan på

tjänst-anställd avgår före års ålder med mindre tio årsEn 60 änsom
göring EU-institutioner har ålderspension. iställeti inte till Hanrätt är
berättigad till avgångsvederlag form engångsbelopp.i Denett ettav

beaktas avgångsvederlaget i detöverförda pensionsrätten for attgenom
pensionskapital tänktingår dels tredjedel överfört motsvararen av en

delsegenavgift uppräknat med årlig belopp be-3,5 ränta, ettprocents
för pensionsgrundande tjänsteârräknat till månadslön varje1,5 som

omräknatsdet överförda beloppet till.
efter EU-tjänstgöring eller vid årsden anställde avgår tio års 60Om

har han till ålderspension. Pensionen skall beräk-ålder eller rättsenare
överforingen, den kan ald-med beaktande tjänsteåren från mennas av

till. Tjänsteåren kan alltsårig bli vad hel pension uppgårstörre än en
överförda tjänste-visa sig bli överflödiga. bör också observerasDet att

för till ål-användas för få ihop de tio år krävsår inte kan rättatt som
derspension.

Även normaltinvalidpension och efterlevandepension beräknas
pensionsrättintjänade tjänsteår, varför Överförd på-med beaktande av

verkar de förmånerna.även
EU-anställning tillden byter anställning frånOm som en en annan

intjänade till pensionssystemanställning överför sin pensionsrätt det
ansluts till i den överförs pensionsrätthan anställningen, ävennyasom
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han tidigare överfört till EU. Pensionsrätten beaktassom därvid genom
de tjänsteår den gång omräknats till.som en

3.3 Eventuell valfrihet överföra frånatt EU

En tjänsteman eller tillfälligt anställd i EU-institution slutaren en som
sin anställning för börjaatt anställning kan få sin pensionsrätten annan
i EU:s pensionssystem Överförd till det pensionssystem hansom an-
sluts till i den anställningen. Hans samordnarätt sinnya att pensions-
rätt överföring beroendeär överenskommelsegenom harav om en
träffats eller kan träffas mellan EU och den organisation som svarar
för det pensionssystem han ansluts till.som

Samordningen går till så kapitalbeloppatt ett motsvararsom pen-
sionsrätten i EU:s pensionssystem betalas till den pensionskassa eller
motsvarande förvaltar det pensionssystemsom anslutssom personen
till han får tillgodoräknamot att sig den överförda pensionsrätten för
sin framtida pension från pensionskassan. Detta i artikelsägs 11.1 i
bilaga 8 till EU:s tjänsteföreskrifter för tjänstemännen, vi återger isom
bilaga till2 betänkandet. För tillfälligt anställda hänvisninggörs tillen
dessa bestämmelser i artikel 39 i EU:s anställningsvillkor för övriga
anställda.

Det i avsnitt 3.2sagts tillämpningsföreskriftersom för denom
regleringennärmare och hanteringen överföringen pensionsrättav av

till EU gäller överföringenäven från EU.

3.3.1 Förutsättningar för överförarätten att

Ansökan överföring pensionsrätt från EU:som pensionssystemav
skall skriftligengöras inom månader från det den anställdeattsex
börjar anställning. Den innebördennärmareen annan detta bero-ärav
ende till vilken pensionssystemtypav pensionsrätten skallav som
överföras. Om överföringen skall till lagstadgatgöras allmäntett pen-
sionssystem räknas de månaderna normalt från det EU-sex att
anställningen upphörde. En förutsättning för överföringen ålder-är att
spension från inteEU har börjat betalas ut.

Om den anställde slutar innan han har tjänstgjort i EU-institutionen
i minst tio år och innan han fyllt 60 år har han inte till ålderspen-rätt
sion endast tillutan avgångsvederlag.ett Han har då möjlighet att,
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form engångsbelopp,för avgångsvederlaget iistället ettatt ta ut av
detbelopp till pensionssystemöverföra motett nyttett som svarar
sinförsäkringstekniska värdetavgångsvederlaget och detstörsta avav

pensionsrätt.intjänade
träffatberoendetill överföring EURätten överens-är enav om

berörda pensionssys-detmed den organisation hanterarkommelse som
träffats söker institu-generell överenskommelse intenågonOmtemet.

enskilda fallet. deni det Näråstadkomma överenskommelsetionen en
nationellahanterar detskall den organisationfrågan löstär pen-som

dendärifrån påverkasredovisa hur pensionensionssystemet av pen-
för indivi-bindandeöverföras. Ansökan blir sedansionsrätt skallsom

organisationenöverenskommelsen mellanundertecknarden hannär
och EU.

lagstadgade ellertillämpningsföreskrifter endastenligt EU:sDet är
EU-anställde ansluts tilltidigarepensionssystem denavtalade ge-som

det kapitalbeloppkananställningsin mottagare avsom varanom nya
nöja sigkommissionenförefaller dockskall överföras. praktikenIsom

pension.resulterar iöverförda pensionsrättenmed denatt en

överföraBeräkning belopp3.3.2 attav

värdetförsäkringstekniskaskall överföras detbeloppDet är avsom
eller skulle hatill han avgårpension den anställde harden närrättsom

medhade funnits,tio århaft till inte kvalifikationstidskraveträtt om
Kapitalbeloppetpensionen.ord det kapitaliserade nuvärdetandra av

anställdes årliga ålderspen-utgångspunkt från denberäknas medE
kapitaliseringsfaktormed och V,sion från och 60 är P ävensomen

efterlevandepension frånbeaktar till EU.rätten

EPxV

tillfinns i bilagahämtas från tabell lKapitaliseringsfaktorn somen
överföringadministrativa meddelandenkommissionens av pen-om

anställdes ålder vid avgångs-Ingångsvärden i tabellen densionsrätt. är
den anställdes kön.tidpunkten och
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Utdrag E Uss tabell kapitaliseringsfaktoreröver för artikelur 11.1

Tabell 3.3

Ålder Man Kvinna

20 3,848 4,004
30 5,437 5,676
40 7,482 7,889
50 10,397 11,129
60 15,193 16,594

jämförelseEn med kapitaliseringsfaktorema i tabell 3.2 för överför-
ingen till EU visar på skillnader. Vi återkommerstora till orsaken till
detta i avsnitt 7.1 försäkringstekniska frågor.om

Om det på detta framräknadesätt beloppet mindreär än ett av-
gångsvederlag får istället avgångsvederlagets belopp överföras.

Beräkningen i belgiska francs,görs betalningen till det natio-men
nella pensionssystemet genomförs i det landets valuta efter omräkning
enligt den officiella kursen betalningsmånaden. Något avdrag för skatt

integörs ochEU enligt vad kommissionen inte hellerav någotuppger
avdrag för administrativa kostnader.

3.3.3 Påverkan på pensionsförmånema

En överföring innebär naturligtvis all till pension frånrättatt EU upp-
hör. Hur överföringen sedan påverkar pensionerna i det pensionssys-

till vilket pensionsrättentem forts inte fråga förär EU. Det ären en-
dast initialt, det blir aktuelltnär med träffa överenskommelsenatt med
den organisation förvaltar det berörda pensionssystemet, EUsom som
värderar den förmån den överförda pensionsrätten resulterar i ochsom

ställning tilltar överföring skall tillåten.om vara

Återföring3.3.4 tidigare Överförd pensionsrättav

En tidigare överfört pensionsrätt till EU:s pensionssystemperson som
kan, han slutar sin anställning för börja anställning,om föraatt en ny

all pensionsrättöver från EU till det pensionssystem han anslutssom
till i den anställningen. Den del det belopp då överförsnya frånav som
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skallöverfördes till EU,gångdet beloppEU, mot som ensvararsom
valutaursprungslandetsfrancs tillbelgiskafråndärvid räknas en-om

överföringen.ursprungliga Detvid denanvändesden kursligt som
valutalandetsi detskall betalasåterstårsedanbelopp ut en-nyasom

aktuella kursen.avgångstidpunktenvidligt den
medöverenskomma EUmedlemslandförmöjligt attDet är ett om
fall denåterföras i deskalldit alltidöverförspensionsrätt an-att som

endastpension,tillhaEU-anställningsin rättställde slutar utan att en
harStorbritannienIrland och överens-Danmark,avgångsvederlag.ett

återföring. Desådan närmareinstitutionermed EU:skommit om en
överenskommelserolikamed devarieraråterföringförreglerna som

förbli föremålkanbeloppländer.berörda DetmedträffarEU som
i enlighetindexeratöverförda beloppet,ursprungligendetâterföring är

pensionssystemet.ursprungligagällt i detvadmed som
avgångsvederlag från EUtillendast har rätt ettFör sompersonen

pensionsrätt.Överfördtidigareåterföraskälstarkafinnasdetkan att
pensionsrättigheterintjänadeför få 30 årsråkakanHan attutannars

engångsbelopp.formutbetalade i ettav
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Sverige berörsintjänad pensionsrätt iAll4

gå påintjänad pensionsrätthittills talatVi har närmareattutanom
bestämmelsernaoch vilka förmånervilka pensionssystem omsom

till tjänstefö-artikel i bilaga 8 EU:stillämpliga på.överföring Av l 1är
ålderspensiontilldet sig intjänadreskrifter framgår rör rättatt somom

tillberättigadegenföretagareoffentliganställd, privatanställd eller ären
således endast in-verksamheten.anställningen eller Detgrundpå ärav

EU-anställde uttryckligen harålderspensiontill dentjänad rätträtt som
generaldirektoratvad IXskall det dock, enligtöverföra. Dessutomatt

till efter-överföramöjligtkommissionenvid rättävenattuppger, vara
ha tjänatspensionsförmåner kanlevandepension och andra ansessom

m.
svenska förhål-för överförstillämpningsområdet artikel 11När

pensionssystemetdet uppenbart såväl det allmännalanden blir att som
översiktligVi härtjänstepensionssystem berörs.förekommande enger

beräknasfinansieras,hur förmånernabeskrivning dessa systemav -
vilka förmåner frånhur de beskattas. Fråganoch samttryggas omav

överföringomfattade reglernakandessa system avomanses avsom
i detalj i kapit-vi principiellt kapitel ochbehandlar i 8pensionsrätt mer

len 9 10.-

pensionssystemetlagstadgade allmänna4.1 Det

den allmännapensionsskyddGrundläggande för den enskildes är pen-
folkpension och tilläggspen-sioneringen, för närvarande omfattarsom

ålder-pension i formdessasion bådaATP. Inom utgessystem av
finns in-efterlevandepension.förtidspension och Dessutomspension,

handikappersättningde särskilda förmånernafolkpensioneringenom
i lagen 1962:381Pensionsbestämmelsema finnsoch Vårdbidrag. om

försäkringallmän AFL.
politisk enighet god-beslut den i bredRiksdagen har i 8 juni 1994

allmänna ålder-för genomgripande reform detkänt riktlinjer en av
frånskall nuvarande ålderspensionspensionssystemet, ersättasom

folkpension och ATP.
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4.1.1 Nuvarande folkpension och ATP

Den allmänna pensionen finansieras så kallat fördelningssys-ettgenom
Pensioner betalas vissttem. år belastar det årets statsbudget.ut ettsom

AP-fonderna fungerar endast buffertfonder.som
Cirka 85 folkpensioneringenprocent de särskilda förmå-utomav -

inte berörs här och i princip hela bekostasATP:nnerna, som av so--
cialavgifter. Resten täcks statsmedel. Socialavgiftema utgörsgenom av

Årarbetsgivaravgifter och egenavgifter. 1996 arbetsgivaravgiftenär
för folkpensionen 5,86 och för ATP:n 13 hela denprocent procent av
lön arbetsgivaren betalar Dessutom tillkommer egenavgiftut.som en
på 1 den del lönen pensionsgrundande.procent Avgifter-ärav av som

kan knappast karaktäriseras försäkringspremier be-ärna utan attsom
trakta skatter. Sambandet mellan de avgifter betalas försom som
den enskilde och de förmåner skall betalas till honomut ärsom senare
mycket vilket kommer framgå redogörelsensvagt, i det följandeatt av
för förmånemas beräkningsunderlag.

Bestämmelserna finansiering finns, förutom i kap19 AFL, i la-om
1981:691 socialavgifter och lagen 1994:1744 allmännagen om om

egenavgifter.
Ålderspension från och med den månad den berättigadeutges fyller

65 år. Den kan dock i förtid, tidigast från 60 år,tas ut denmot att
minskas. Uttaget kan också skjutas varvid pensionens storlekupp,

Ålderspensionenökar. kan hel, fjärdedels, halv ochutges tresom en
fjärdedels pension.

Förtidspension till mellan 16 ochutges 64 år har fåttpersoner som
sin fysiska eller psykiska arbetsförmåga varaktigt nedsatt med minst en
fjärdedel. Om nedsättningen inte kan varaktig kananses men anses
bestå för Ävenavsevärd tid pensionen i form sjukbidrag.utges för-av
tidspension kan hel, fjärdedels, halv ochutges fjärdedelstresom en
pension.

Efterlevandepension i form barnpension till barnutges farav vars
eller har avlidit. Pensionen tills barnet fyller 18 år eller förutgesmor
barn studerar till 20 år. Efterlevandepension i formsom utges av om-
ställningspension till efterlevande maka eller make oavbruteten som
har bott tillsammans med den avlidne under minst fem år. Omställ-
ningspension också till efterlevandeutges maka eller make inteen som
har fyllt 65 år och stadigvarande bodde tillsammans med barnsom un-
der tolv år stod under endera eller båda makamas vård. Pensionensom

under tolv månader frånutges tidpunkten för dödsfallet. denFör som
har barn kan pensionen tills barnet fyller tolv år.utges Under vissa
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inte kan försörja sig fåkan efterlevande makeomständigheter en som
till omställ-särskild efterlevandepension efter dettill rättenatträtt

upphört.ningspension har
det antal år för vil-beräknas i Förhållande till antingenFolkpension

antal för vilka hantill eller det årka har tjänat ATPrätten person
med intjänadbosättningstid i Sverige. år ATPtillgodoräknats 30har

år saknas reduce-bosättningstid krävs för hel pension. Omeller års40
bosatt utomlandsförhållande till denpensionen i det. För ärsomras

då i principmedborgarskap för till folkpension,svensktkrävs rätt som
till antal med intjänad ATP.finns i förhållande årendast

basbeloppetFolkpensionsförmåner beräknas procentsats avsom en
fastställs regeringenförsäkring. Basbeloppetlagen allmänenligt avom

konsumentprisin-grundval i första hand utvecklingenvarje år på avav
kronor. Beloppethar för år fastställts till 36 200dex. Basbeloppet 1996

förtidspensionålderspension,vid beräkningminskas med 2 procent av
och Hel ål-folkpension ATP.efterlevandepension både i formoch av

efterlevandepension med 96och särskildders-, omställnings- utges
det minskade basbe-och hel förtidspension med 90 procentprocent av

respektivegift istället 78,5 72,5den berättigade talenloppet. Om är är
minskade basbelop-med detBampension 25utges procentprocent. av

alltid, inräknad,avliden förälder. skall dock ATPför varje Den ut-pet
basbeloppet.det minskademed minst 40 procent avges

medfrån och det årinkomst förvärvsarbetegrundas påATP per-av
Pensionsgrundan-år.fyllt till och med det år han fyller 6416 årsonen

överstigerinkomstdelartillgodoräknas årsvis förde inkomst ettsom
1996.för årbasbelopp kronorinte 36 800 276 0007,5men -

genomsnittetålderspensioni form 60ATP utgör procent avavav
haft under sinaberättigade 15pensionsgrundande inkomst denden som

prisindexeras därvidårliga pensionsgrundande inkomstenbästa år. Den
medhar färre 30 årtill basbeloppet. handen knyts Om änattgenom

i motsvarandepensioneninkomst reduceraspensionsgrundande så
mån.

ålderspensionnormalt denFörtidspension från ATP motsvarar som
ålder hanhaft från och med 65 årsberättigade skulle ha tillden rätt om

vid pensionsfal-hanha pensionsgrundande inkomst. Omfortsatt att en
eller kantill sjukpenninginkomst grundarlet inte har rättsomen

fyraför minst två depensionsgrundande inkomsttillgodoräkna sig av

1 för beräkning dessamed år används förhöjt basbeloppFrån och 1995 gräns-ett av
belopp.
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kalenderåren förenärmast pensionsfallet beräknas förtidspensionen
endast på den pensionsgrundande inkomst han faktiskt har tillgo-som
doräknats för tid fram till pensionsfallet

Barnpension från ATP för barnutgör 30 denett ATPprocent av
den avlidna föräldern skulle ha haft till vidsom tidpunktenrätt för

dödsfallet. Om det finns flera barn med till barnpensionrätt får de 20
vardera. Omställningspensionprocent med 20 denutges procent av av-

lidnes intjänade pension det finns barn har till barnpensionrättom som
och i fall med 40annat procent.

Pensionstillskott till dem endastutges har till folkpensionrättsom
eller berättigade tillär låg ATP. Om ATP i form ålderspensionen av
eller omställningspension inte uppgår till 55,5 basbeloppetprocent av
får den berättigade pensionstillskottett till den nivån. För förtids-upp
pension nivån 1 l 1,5är basbeloppet.procent av

E U:s bestämmelser på socialförsäkringsområdet har visst intresse i
detta sammanhang. finnsDe framför allt i förordning EEG nr
1408/71 tillämpningen för social trygghetsystemenom anställ-närav
da, egenföretagare eller deras familjemedlemmar flyttar inom gemen-
skapen och i förordning EEG 574/72 tillämpning förordningnr om av

1408/71. Bestämmelserna beskrivs översiktligt i avsnittnr 5.2.
För svensk del innebär bestämmelserna bland den inteannat att som

uppfyller kvalifikationstiden på år för till folkpensiontre rätt och ATP
får tillgodoräkna sig tid behövs från EU-land för fåett annatsom att

till förmånerna.rätt Vidare folkpension vid bosättningutges i ett annat
land inom EU med belopp den berättigade bosatt isamma som om var
Sverige. Den principen gäller sedan tidigare beträffande ATP. Rätten
till folkpension och iATP form ålders-, förtids- och efterlevande-av
pension således inte knutenär till bosättning i Sverige. Dock gäller att
förtids- och efterlevandepensionens storlek, efter viss tids bosättning
utomlands och under tid då pension inte har tjänats i Sverige, endast
beräknas på den pensionsgrundande inkomst individen faktiskt harsom
tillgodoräknats under tid då arbete har utförts i Sverige.

4.1.2 Reformerad allmän pension

Riksdagens beslut 1994 allmänt ålderspensionssystemett nyttom är
endast principbeslut riktlinjer.ett Någon lagstiftning har inteännuom
beslutats. Tidsplanen för genomförande osäkerett denär siktetarmen
på de första pensionernaatt enligt det reformerade skall beta-systemet
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det knap-ijanuari skall komma pålas år 2000. Som ärstraxtut
tidpunkten kommer stå sig.troligt den attpast att

fristående ålderspensionssystem,Reformen syftar till skapaatt ett
och demografiska för-för samhällsekonomiskaskall robustvarasom

karaktär med kopp-har försäkringsmässigändringar. Systemet näraen
till i formling för individen mellan vad betalas systemet avsom

pensionsförmåner.får från i formavgifter och vad han systemetut av
ålderspension.inkomstgrundadPensionen har fått benämningen

pensionsgrundande in-skallPensionsrätten 18,5utgöra procent av
villnuvarande ATP-tak, dettill tak motsvarandekomster sägaettupp

formtill iMotsvarande belopp betalas inbasbelopp.7,5 systemet av en
arbetsgivar- ellerkanålderspensionsavgift, utgå egen-som som en

huvuddelen till finansieraavgifter användsavgift. inbetaladeAv ut-att
in-Värdetinom för fördelningssystem.gående pensioner ett avramen

successivtackumulerasinom fördelningssystemettjänad pensionsrätt
räknas år-detta fiktiva kontoindividuellt konto. Behållningen påpå ett

inkomstutvecklingen.index följer den allmännaligen med ett somupp
ålderspensionsavgiftenmotsvarande procentenheter2En avsumma

denmedel förvaltasindividuell premiereserv.till Dessaavsätts aven
enskilde självkapitalförvaltare den utser.som

beräkning inkomstre-och 30-årsregler vidså kalladeDagens 15- av
innebär allalivsinkomstprincip.laterad DetATP ersätts att pen-av en

värnpliktstjänstgöring och såinkomster, inklusivesionsgrundande
ålderspensionberäkningkallade barnår, skall lika vidväga tungt av

under livet de tjänats in.näroavsett
Ålderspensionen kallad inkomstpension,från fördelningssystemet,

meddividerasfastställs behållningen på det fiktiva kontot ettattgenom
från förväntadfastställs med utgångspunktså kallat delningstal. Detta

Utgåendepensioneringen.återstående livslängd vid tidpunkten för
behållerpensionenpensioner skall pris- och följsamhetsindexeras så att

till vissallmänna inkomstutvecklingen uppgårsitt realvärde dennär en
justeras el-från denna skall pensionenVid avvikelser uppnormnorm.

ler ned i motsvarande grad.
Ålderspensionen premiepension,kalladfrån premiereservsystemet,

enligtfonderade medel och utgåskall bestämmas avkastningen påav
försäkringsmässiga grunder.

skall finnasEnligt reformen det garantipensions-även ett separat
skallskall alla pensionärer grundtrygghet. Systemetsystem som ge en

det särskildanuvarande folkpension och pensionstillskottersätta samt
Garantipensionengrundavdraget för folkpensionärer vid beskattning.

utformas utfyllnad till den inkomstrelaterade pensionen så attsom en
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den totala pensionen når till viss nivå. För lågaatt ävenupp en ge pen-
sioner utbyte i pensionshänseende skall denna garantinivå inom vissa

beroendegränser den inkomstrelaterade pensionen. Lägstavara av ga-
rantinivån föreslås 2,1 basbelopp 76 020 kronor 1996 forvara en-
samstående och 1,87 basbelopp for gift pensionär 67 694 kronor
1996. Vid inkomstrelaterad pension till 3,0 respektive 2,655 bas-upp
belopp utgår successivt avtrappad garantipension.en

Övergången till det reformerade skall ske gradvis. Perso-systemet
födda före år 1935 berörs inte den inkomstrelateradener av nya pen-

sionen. De födda år 1935är till och med år får1953 sin ålder-som
spension beräknad med successivt ökande antalett 20-delar enligt det

regler och resterande delsystemets enligt nuvarandenya medsystem
folkpension och ATP. För födda år 1954 eller skall detpersoner senare

regler tillämpas fulltsystemets beräkningFör pensionsrättnya ut. av
inom det fördelningssystemet skall inkomster tjänatsävennya som
innan de reglerna i kraft beaktas.trättnya

Den fortsatta beredningen pensionsreformen sköts den såav av
kallade genomförandegruppen. Enligt den planering gällde vid ut-som
gången år 1995 skulle regeringen inom halvår lägga framav ett en pro-
position med förslag till lagstiftning intjänande och beräkningom av
fordelningssystemets inkomstpension. Ikraftträdandet skulle ske den 1
januari 1997. På grund den skepsis pensionsreformenmotav som
kommit till uttryck inom det socialdemokratiska partiet har emellertid
den tidsplaneringen spruckit. Vid partikongress i 1996extraen mars
beslöts brett upplagt samråd inomett hela arbetarrörelsen kringom
framtidens pensionssystem. Först det samrådetnär genomförtär
kommer proposition kunna läggas. Reformen därmedatt försenadären
åtminstone år.ett

Regeringen har särskild utredare igett uppdrag lämna förslagatten
till hur försäkringsfunktionen och kapitalförvaltningen inom det nya
premiereservsystemet skall utformas. Redan från och med år 1995 sätts

del nuvarande ATP-avgift till särskild förvaltning fören av attav an-
vändas i Utredningsarbetet omfattandesystemet. och kanär bliväntas
klart först år 1997. Det därför knappastär troligt proposition hinneratt
läggas och riksdagsbeslut så lagstiftningen itas denna del kanatt träda
i kraft den januari1 1998. Resultatet det socialdemokratiska samrå-av
det här osäkerhetsfaktor.är en

den fortsattaI beredningen kommer vidare förslag den lagtek-om
niska utformningen garantipensionen utarbetas.attav

Behållningen på de individuella fiktiva kontona kan med hänsyn till
det genomförande här skisserats förväntas beräknad ochsom vara re-
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1997/98 premiereservkontona förstgistrerad tidigast vintern och på ett
enstaka fall dess-Möjligen kan manuella beräkningar iår görassenare.

förinnan.
Efterlevandepensioneringen nuvarande barnpension ochmed om-

behöver tillställningspension infördes år Viss anpassning1990. göras
fall reglerna för be-reformerade ålderspensionssystemet, idet vart av

efterlevandeförmåner. utredning detta harräkning Någon ännuomav
inte startats.

År arbetsskadeberedningenfick den så kallade Sjuk- och1993
lämna förslagarbetsskadekommittén i uppdragSjuk- ochnumera att

sjukdom och arbets-för lagstadgade ersättningar vidtill ett nytt system
i direk-ohälsoförsäkring. Regeringen harskada, allmän senare nyaen

förtidspensioneringensuppdragtiv kommittén i även övervägaattgett
kortsiktiga ohälso-förutsättningar och samspel med denvillkor, mer

förtidspensioneringenskall inriktningenförsäkringen. Därvid attvara
ohälsoförsäkringen.del i den allmännaintegreras som en

storlek går inteinkomstgrundade ålderspensionensDen att ett
slutlönen. Utform-vissmeningsfullt uttryckasätt procentsom en av

intjänandereglema och löneutveckling-livsinkomstenningen gör attav
vill hitta mått på "helför jämförelsens skull ändåOmavgör. etten man

för reformenberäkningar låg till grundpension" visar de att pen-som
lönensionen i genomsnitt kommer uppgå till 6055 procentatt av-
underpensionen tjänatstill taket basbelopp. gäller7,5 Detta omupp

ålder i framti-och med eller den högreår och från 65 år40 tas ut som
återstående livs-nuvarande antagandenden kommer att mot omsvara

möjliga tidpunkt, 61 års ålder,längd. pensionen från tidigastOm tas ut
omkring lönen.reduceras den till 40 procent av

änstepensionssystemen4.2

tjänstepensioner,finnstill den allmänna pensionenkomplementSom
flertaletdetgrundade utfästelser arbetsgivaren. Förpå storaär avsom

arbetsmarknadensmellanreglerade i kollektivavtalanställda deär
ob-meningen deallmänna pensionen i denoch liknar den ärattparter

utfäs-förekommeraktuella avtalsområdet.ligatoriska på det Det även
kollektivavtal.inte tilltelser tjänstepension knutnaärsomom
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4.2.1 Tre för finansieringsystem pensionskostnaderav

Arbetsgivarens pensionsutfästelse innebär löfte till denett anställde om
framtida pensionsutbetalningar. När löftet så småningom skall uppfyl-
las resulterar det i kostnader för utbetalning pensionen. Pensions-av
kostnaderna måste på något finansieras.sätt Kapital måste alltid finnas
och har arbetsgivaren inte något i förtid föravsatt pensionsutbetalning-

måste kapital betalasen pensionensenast när skall betalas Dennaut.
finansiering pensionskostnaden kan ske på i huvudsakav tre sätt, näm-
ligen de två huvudfonnema fordelningssystemgenom och premiere-

ochservsystem blandformen kapitaltäckningssystem.genom Den
principiella skillnaden mellan ligger i periodiseringensystemen av
pensionskostnadema.

Fördelningssystemet, eller direktbetalningssystemet det ocksåsom
kallas, karaktäriseras pensionsbeloppenatt betalas på löpandeav räk-
ning allteftersom de förfaller. Fondering sker inte och något kapital för
framtida pensionsutbetalningar finns således inte enligt dettaavsatt
system.

Premiereservsystemet, eller fonderingssystemet, karaktäriseras av
avsättningaratt sker i förväg för framtida pensionsutbetalningar. Av-

sättningama avkastningensamt dessa bildar tillsammans ett pen-
sionskapital sedan tappas pensionennär betalassom Storleken påav ut.
de löpande avsättningama bör bestämmas så pensionskapitalet vidatt
pensionsavgången blir tillräckligt för kunna klarastort utfästelsen.att
Detta sker med hjälp antaganden framtida dödlighetränta,av ochom
omkostnader. Antagandena kan variera skall normalt god-men vara
kända Finansinspektionen. Gemensamt för dessaav beräkningsregler,
så kallade grunder, är antagandenaatt måste så försiktiga attvara pen-
sionskapitalet vid förhållandevisäven utvecklingen räckerogynnsam
till de utlovade pensionsutbetalningarna. Därför uppstår oftast ett över-
skott kan användas för antingen höjasom att pensionen eller minska
avsättningama.

För den anställde ökar pensionskapitalet hela tiden fram till pen-
sionsåldern avsättningar Övergåroch på dessa.räntagenom han före
pensioneringen till arbetsgivare upphör avsättningamaen hosannan
den förra arbetsgivaren, pensionskapitalet ökar ändå medmen ränteav-
kastningen. Dör den anställde fördelas hans pensionskapital på de övri-

i pensionskollektivet. Vissa leverga å andra sidan längre vadän som
beräknats, så med realistiskt dödlighetsantagande sker utjämningen
mellan dem dör tidigt och dem lever länge.som som
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Kapitaltäckningssystemet blandform de två nämndaär syste-en av
Avsättning sker inte under den aktiva tiden i takt med pensio-attmen.

vid pensioneringstillfället.tjänas Då så mycket iavsättsutannen
pensionskapital det tillsammans kapitaletmed ränteintäkterna påatt

för de framtida pensionsutbetalningama.räcker

för pensionsutfästelser4.2.2 former säkerställandeFem av

vidtar åtgärderSäkerställande pensionsutfästelse innebär attav en man
för till utfästelsen kan infrias den dag pensionen skall betalasatt attse

tvingande civilrättsliga finns inteNågra regler dettaut. om men nor-
förekommermalt innehåller de kollektivavtal pensionsplanerom som

ocharbetsmarknaden regler hur förmånema skall finansierasom
tryggas.

finns i Sverige i särskild ordning regleradeDet sätttre att trygga
försäk-pensionsutfästelser gjorts i fonderat nämligenett system,som

ring, särskild redovisning pensionsskuld i förening med kreditför-av
säkring och avsättning till grundläggande reglernapensionsstiftelse. De

detta dels skatterättsliga fastställa och begränsa arbetsgi-är attom om
avdragsrätt och finns i kommunalskattelagen 1928:370, delsvarens

civilrättsliga och finns i huvudsak tryggandei lagen 1967:577 avom
Ävenpensionsutfästelse säkerställandettryggandelagen.m.m. om

inte sker i de formerna avdragsrätt pensions-någon medtreav genom
försäkring eller avsättning i tryggandelagens mening kan pensions-en
utfästelse säkerställdändå godtagbart sätt.annatvara

Tjänstepensionsförsäkring klassiska formen för tryggandedenär
utfästelsenoch innebär arbetsgivaren överlåter fullgörandetatt av

understödsföreningförsäkringsbolag eller försäkringsföreningett en
sig förhan betalar den premie försäkringsgivaren betingarmot att som

beräknas för försäkringsgi-detta. Premiema på de räckerså sätt att att
skall fullgöra täckning för sina omkost-kunna utfästelsen och fåvaren

nader. Visar sig därvid bli antingen på dedet överskott fördelas detett
fcrsäkrade eller falletpremiebetalama, i det senare genom en
minskning de framtida premierna. Försäkringsbolagens och försäk-av
riigsföreningamas försäkringstekniska med antagandengrunder om
band och livslängd skall Finansinspek-godkändaräntaannat vara av
tiinen.

Skuldföring innebär arbetsgivaren avsättning kontopå Avsattatt gör
til pensioner i balansräkningen. skuldförda beloppet skall normaltDet

med pensionsskulden, arbetsgivaren alltidöverensstämma men svarar
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för pensionsutfästelsen för lågt beloppäven har skuldförts. Pen-om
sionsskulden skall tryggad kreditförsäkring ellervara genom genom
statlig eller kommunal borgen. innebärDet kreditförsäkraren vidatt en
konkurs går och den del utfästelsentryggar arbetsgivarenav som
inte har täckning för teckna tjänstepensionsförsäkring.attgenom en
Finansinspektionen anvisar vilka försäkringstekniska grunder som
skall tillämpas.

Pensionsstiftelse stiftelseär inrättas arbetsgivaren meden som av
enda syfte pensionerna. Till stiftelsenatt trygga arbetsgivarengör av-
sättningar för de framtida pensionsutbetalningama. Arbetsgivaren av-
händer sig därmed emellertid inte för pensionsutfästelsensansvaret
fullgörande kan begära gottgörelse från stiftelsen för utbetaldamen
pensioner. Detta dock endast under förutsättning Stiftelsens förmö-att
genhet efter gottgörelsenäven minst lika denär totalastor som pen-
sionsskulden. vissaI undantagsfall, exempelvis vid arbetsgivarens
konkurs, kan stiftelsen emellertid betala förfallna pensionsbelopput

Ävendirekt till pensionärerna. för pensionsstiftelser beslutar Finansin-
spektionen vilka grunder skall tillämpas.om som

Garanti för pensionsutfästelse fullgörs kanatt lämnasen ut-av en
omstående. Pensionsgarantin kan liknas vid borgensåtagande ochett
för garantin skall ha någonatt reell innebörd krävs har till-att garanten
räckliga ekonomiska för kunna fullgöra utfåstelsen. Garan-attresurser
tin kan också bestå i exempelvis ipanträtt, arbetsgivaren ägden en av
kapitalförsäkring. Pensionsskulden bör i sådant fall redovisad iett vara
arbetsgivarens balansräkning under rubriken Ansvarsförbindelser.

Beskattningsrätten tillkommer kommuner, landstingstaten,som
och under 1990-talet kyrkokommunerresten full-av utgöraanses- -
god säkerhet för offentliganställdas tjänstepensioner. Traditionellt fi-
nansieras därför pensionerna inom statlig och kommunal sektor genom
fördelningssystemet.

4.2.3 förmånsbestämdaFrämst slutlönerelaterade
nettopensioner

Tjänstepensionema kompletterar normalt den allmänna pensionen ipå
huvudsak För det första betalassätt.tre tillägg till den allmännaett ut
pensionen från och med 65 års ålder 7 15 den berättiga-procent av-
des slutlön han arbetat i 30 år eller För det andra tjänste-om mer. ger
pensionssystemen till pension lönedelarrätt på överstiger den all-som

pensionensmänna tak basbelopp7,5 med 65 70 till 20procent upp-
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lönedelar till basbe-och hälften därav ytterligare 30basbelopp upp
situationertill pension i vissalopp. det tredjeFör närrättsystemenger

gälla ål-den allmänna pensioneringen. kansådan saknas inom Deträtt
efter-yrkesområden eller utökatderspension före år inom vissa65 ett

levandeskydd.
arbetsmark-likartade helatjänstepensionemaNivåema på är över

be-beror det ekonomiskanaden, vilket inte enbart på ärutrymmetatt
i arbetsgi-skatterättsliga begränsningarpå reglergränsat ävenutan om

medskiljer hängeravdragsrätt. nivåerna alltAtt trots sammanvarens
Vi skall i detta avsnittuppbyggda olikaförmånerna kan på sätt.att vara

förekommer.huvudsakliga variationeruppehålla vid de somoss
pensiontillägg till allmäntjänstepensionVid beräkning ettav som

pensionen be-talahuvudmodeller, brukarförekommer två attomman
allmänna pensionen.i förhållande till denräknas brutto eller netto

tjänstepensionen beräknasinnebärmodellenDen att som enena
pensionen. Pensio-skall inräknas den allmännabruttopension i vilken

pension,berättigades allmännabruttobelopp minskas med dennens
benämndvanligenegentliga tjänstepensionen,varefter återstår den

högpensionen ATP:nkompletteringspension. den allmännaOm är
kompletteringspensio-blirmed tjänstepensionens bruttobeloppjämfört

till nolltill och med reducerasi motsvarande grad låg. kanDen omnen
innehåller någonmed allmän intereglerna för samordning pension ga-

storlek,pensionensBruttopensionen kännetecknasranti det. attmot av
förränkan bestämmasminskning med allmän pension, inteefter pen-
under intjä-inte bestämmasskall betalas kan såledessionen Denut.

premiereservsystem.och därför svår finansiera inandetiden är ettatt
beräknasinnebär tjänstepensionenandra modellenDen att ensom

pension.berättigades allmänna Denoberoende dennettopension av
ieventuella bristerallmänna pensionen ochbetalas vid sidan denut av

motsvarande grad höjd tjäns-ikompenseras inteallmän pension av en
tepension.

be-modellefter denPensionsförmåner kan också delas som
förmånsbestämdaistorlek. indelning kanförmånens En görasstämmer

premiebestämda pensioner.och avgifts- eller
arbetsgivarentjänstepensionertraditionella modellen förDen är att

till lön ochrelateradviss storlek, vanligenutfäster förmån av enen
förmånsbestämd.pensionentjänsteår för hel pension;kravet på 30 är

eller andrapremieinbetalningarArbetsgivaren har sedan degöraatt av-
fullgöras. dennaför utfästelsen skall kunna Isättningar krävs attsom

modell premiens storlek osäkerhetsfaktor.är en
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Under år har premiebestämda pensioner blivitsenare vanligtett
komplement till förmånsbestämda ålderspensioner. De kallas ibland
kompletterande ålderspension och kännetecknas arbetsgivarenattav
utfáster sig betala premieatt viss storlek, ofta vissen av en procenten

den anställdes lön. Fönnånens storlek beror enligt dennaav modell
hur mycket har betalats och vilken återbäring har tilldelats.som som

dettaI fall det således förmånens Ävenär storlek osäker.ärsom om
tjänstepensionssystemens förmåner normalt börjar tjänas först vid 23
års ålder kan den premiebestämda pensionen hänföras till livsinkomst-
principen.

När det gäller de förmånsbestämda tjänstepensionema de styrdaär
princip, de nämligenmotsatt är normalt relaterade till slutlönenav en

Även det så löneunderlagetär föratt pensionen inteom denutgörs av
faktiska slutlönen beräknas underlaget på någon form genomsnittsav
lön slutet anställningen.mot av

Rätten till tjänstepension kan antingen, det brukar heta,vara som
antastbar eller oantastbar. Att pensionen antastbar innebärär att rätten
till den villkorad tillär den anställde kvarstår iatt sin anställning fram
till pensioneringen. Om anställningen upphör i förtid bortfaller rätten
till pensionen. En arbetsgivare har därför inte skattemässi-rätt göraatt

avdrag för avsättningar till antastbar pension.ga
intjänadeDen delen oantastbar pension har den anställde där-av en

få hanrätt slutaremot i förtid.att ut Han får den i formut såom ettav
kallat fribrev han Ålder-anställd inom den privata sektorn.om var
spension från och med 65 år och kompletterande ålderspension samt
viss form efterlevandepension normalt fribrevsgrundande.är Fri-av
brevet därvidutgörs den periodiska förmån detav motsom svarar
pensionskapital ackumulerats för den anställde vid tidpunkten försom
avgången. Detta gäller pensionsförmåner finansieradeärsom genom
premiereservsystem.

Förmåner enligt de pensionsplaner finns för anställda på densom
offentliga sektorn i huvudsak finansieradeär enligt fördelningssystem.
Tekniken för intjänande oantastbara förmåner denär änav en annan

nämnda eftersom inga avsättningar för framtidanyss pensionsut-görs
betalningar. Den slutar anställning i förtid inom den offentligasom en
sektorn får den intjänade delenut sådan pension i form såav en av en
kallad livränta. Den beräknas till tjänstetidsberoende del denen av
pension han skulle ha haft till hanrätt stått kvar i anställningensom om
till 65 år.

Det kanskeär främst inom den offentliga sektornnumera som an-
tastbara förmåner förekommer. Det där sedan lång tidär vanligt att sto-
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yrkesgrupper har avgå med ålderspension före den allmännarätt attra
pensionsåldern 65 år. Om slutar innan han uppnått den ålderen person
då sådan inträder mister han hela till ålderspensionen före 65rätt rätten
år, den del kan intjänad. Endast till livräntaäven rättensom anses vara
från och med kvarstår.65 är

Sammanfattningsvis kan tjänstepensionssystemen i Sverige möjli-
i dagsläget, karaktäriseras förmånsbestämda slutlönerelatera-gen, som

de nettopensionssystem med fribrevsgrundande ålderspension. Bety-
dande avvikelser förekommer dock, vilket vi kommer visa i detatt
följande. användandeMed de begrepp vi beskrivit i avsnittenav som
4.2.1 4.2.3 redogör vi för huvuddragen pensionslösningari de som-
gäller på de fyra områden för detta ändamål kan delasom man
svensk arbetsmarknad

4.2.4 eller liknande förITP tjänstemän på den privata sektorn

Inom tjänstemannaområdet på den privata sektorn avtalet den såär om
kallade ITP-planen det helt dominerande. Avtalet slutet mellanär
Svenska Arbetsgivareföreningen Privattjänstemannakartel-SAF och
len för tjänstemän inomPTK industri och handel. På andra delar av
den privata sektorn gäller pensionsplaner beträffande förmånemasom
endast marginellt skiljer sig från ITP-planen. Skiljaktigheterna gäller
istället formerna institutionernaoch för tryggandet.

Pensionsvillkoren omfattar i huvudsak förmånerna ålderspension,
kompletterande ålderspension sjukpension och efterlevande-ITPK,
pension. finansierasFörmånerna enligt premiereservsystemet. Tryg-
gandet ITP-planen skall ske försäkring i Försäkringsbolagetav genom
SPP eller beträffande ålderspension skuldföring och kreditför-genom
säkring i Försäkringsbolaget Pensionsgaranti och vissFPG. För ITPK
pension lönedelarpå basbelopp försäkring ske i7,5 får andra för-över
säkringsbolag.

Tryggandet andra förekommande ITP-liknande planer sker iav - -

Konsumentkooperationens Pensionsstiftelse och Konsumentkoope--
rationens Pensionskassa; båda administrerade PensionKPav
Försäkring,
Sparinstitutens pensionskassa anställda i sparbanker och före--
ningsbanker,
Pensionsstiftelser knutna till affärsbankerna; administrerade av-
Bankanställdas Pensionstjänst BPT,



54 pensionsrätt Sverige berörsi SOU 1996:57

Försäkringsbranschens Pensionskassa FPK eller det livförsäk--
ringsbolag i vilket tjänstemannen anställd,är
Pressens Pensionskassa,-
Arkitektemas pensionskassa,-
Sveriges Kommunalanställdas Pensionskassa SKP beträffande-
anställda i vissa kommunala bolag; administrerat Kommunernasav
Pensionsanstalt KPA och
Livförsäkringsaktiebolaget Skandia beträffande anställda i vissa-
statliga bolag; administrerat löne-Statens och pensionsverkav
SPV och i vissa fall i kombination med skuldföring och kreditför-
säkring i FPG ålderspension.av

Pensionskassoma Äventill sin juridiska form försäkringsforeningar.är
andra forsäkringsföreningar och pensionsstiftelser de nämnda före-än
kommer.

Ålderspensionen och efterlevandepensionen förmånsbestämdaär
och fribrevsgrundande nettopensioner. börjarDe tjänas från 28 års
ålder och relaterade till slutlönenär och krav på tjänsteår30 för helett

Ålderspensionenpension. från och med 65 år med 10, 65utges och
32,5 lönen i löneskiktenprocent 0 7,5, 7,5 20 respektive 20 30av - - -
basbelopp. Efterlevandepensionen endast lön basbe-7,5utges över
lopp och då med 50 ålderspensionens nivåer.procent av
ITP-planen innehåller ingen bestämmelse värdesäkring iom men
praktiken har pensionerna, efter beslut i SPP:s styrelse, höjts varje år
med pensionstillägg motsvarande utvecklingen konsumentprisindex.av
Sedan år har1985 fribrev ochäven intjänad pensionsrätt för aktiva
höjts på sätt.samma

Den kompletterande ålderspensionen premiebestämd och fri-är en
brevsgrundande nettopension. Från och med 28 års ålder betalas en
premie på 2 lönen till det försäkringsbolagprocent den anställ-av som
de väljer. Den intjänade pensionsrätten höjs med den återbäring som
bolaget beslutar Före juli 1990 fungerade ITPK-pensionenom. ett
något annorlunda sätt.

Sjukpension och femårig efterlevandepension andra ITP-ären
förmåner, liksom delpension. Eftersomäven de icke fribrevsgrun-är
dande riskförmåner saknar de intresse i detta sammanhang.

Enligt ITP-planen kan den har lön 10 basbeloppöver 362 000som
kronor 1996 välja alternativ pensionslösning för den pensionsrätten

tjänas in på lönedelama basbelopp.7,5över Förutom förmå-som att
kan byggas på innebär det för-ett sättannatnerna attupp en annan
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valtning den för planen normala kan bli aktuell, till försäk-exempelän
ring i bolag SPP.änett annat

tjänstemannaområdet finnsInom avtal pensionsplaneräven om som
frånavviker ITP-planen. kanDet till exempel sig statliga bo-röra om

lag tillämpar statliga villkor. Eftersom avtalet det statligasom om-
rådet bortsett från finansiering och tryggande likt ITP-ärnumera - -
planen innebär inte heller detta någon avvikelse. Med kommuna-större

bolag förhåller det sig något annorlunda, vilket vi återkommer till i
avsnitt sammanhanget4.2.7. I kan vissa fackliganämnas att grupper
ombudsmän har pensionsvillkor i utformade offentli-ärstortsom som
ganställdas bruttopensioner.

arbetsgivare och arbetstagareFör inte bundna kollekti-är avsom
vavtal vilket främst gäller dels företag med endast anställda,ett par-
dels den så kallade frikretsen företagsledare står valet mellan attav -
ansluta sig ändå till kollektivavtalad lösning, ordna pensionsfrå-atten

i regi eller köpa försäkringsbo-pensionslösning hosatt ettgan egen en
lag meddelar individuell försäkring. Individuell pensionsförsäk-som
ring och regi pensionslösningar förekommer i inte obe-äregen som
tydlig utsträckning.

eller4.2.5 STP pension för den privata sektornarbetare påny

arbetareFör på den privata sektorn för tid till med decemberhar och
1995 normalt gällt kollektivavtal särskild tilläggspension mellanom
SAF och Landsorganisationen LO, mellan KooperationensSTP, samt
förhandlingsorganisation KFO och LO, STPK.

Pensionsvillkoren omfattar ålderspension och kompletterande ål-
derspension. Sjukersättningen särskild försäkringsgrenAGS tillhör en

Ålderspensionenoch någon efterlevandepension förekommer inte. är
finansierad enligt kapitaltäckningssystemet, vilket betyder det inteatt
finns något pensionskapital fonderat innan pensionen skall betalas ut.
Tryggandet STP-ålderspension vid skall ske försäkring65 årav genom
i Arbetsmarknadsförsäkringar, Pension, administrerarAMF ävensom
planen i övrigt. hanteras motsvarande Konsumentko-STPK på sätt av
operationens Pensionskassa, understödsförening.

Ålderspensionen fönnånsbestämd och antastbar nettopension.är en
börjarDen tjänas från 28 års ålder och relaterade till slutlönen 55är

Ålderspensionenoch59 år krav på tjänsteår30 för hel pension.ett-
från och med 65 år med 10 lönen i löneskiktet O 7,5utges procent av -

basbelopp. basbeloppLön 7,5 inte pensionsberättigande. Pen-över är
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sionsåldern 65 år och endast denär tjänat tjänsteår efter 55tresom
års ålder har till ålderspension.rätt Den slutar arbeta dessförinnansom
har inte till fribrev eller någonrätt motsvarande förmån.annan

STP-pensionen höjs årligen PensionsAMF styrelse på motsva-av
rande ITP-förmånemasätt höjs, fast med basbeloppetsom som norm.

kompletterandeDen ålderspensionen premiebestämd och fri-är en
brevsgrundande nettopension till vilken inbetalningar gjorts vissa år
sedan 1992.

Den 6 1996 träffade SAF och LO uppgörelse i grundenmars en om
helt premiebestämda pensioner skall STP-planen ochersättanya som
finansieras enligt premiereservsystem. För åren 1996 1999 skall ar--
betsgivarna betala premie 2 lönen till detprocent systemeten av nya
och 1,5 till pensionsförmåner dem tillgodoräknatsprocent STP-som
år före den januari1 1996. Tillsammans med överskott hos AMF-
bolagen skall de 1,5 användas för individuellt beräknadeprocenten
pensionsrättigheter den december31 1995.per

För LO-anslutna arbetstagare i statliga eller kommunala bolag, kan-
ske med förflutet myndighet, skilda villkor för arbetareett ochärsom
tjänstemän inte naturligt förhållande. denFrån offentliga sektornett är

vid villkor, vilket inneburit LO-anslutna arbetsta-attman van samma
vid vissa statliga och kommunala bolag fått ITP-liknande villkor.gare

Förvaltningen sköts i de fallen på förvaltningensättsamma som av
tjänstemännens pensioner.

Det tidigare pensionslösningar för arbetsgivare ochsagtssom om
arbetstagare inom tjänstemannaområdet inte bundna kollek-ärsom av
tivavtal, giltigt för LO-området.är även

4.2.6 PA-91 och andra bestämmelser för statsanställda
med flera

Statsanställdas pensionsvillkor reglerade i avtalet PA-91,är ärsom
slutet mellan Statens Arbetsgivarverk, Arbetsgivarverket, ochnumera
berörda förbund från vardera LO, TCO och yrkesofficerareSACO. För
gäller fortfarande PA-SPR, det pensionsavtal föregickär PA-som som

Även91 på det statliga området. vissa icke-statliga ochgrupper an-
ställda vid försäkringskassor omfattas PA-91 eller liknande be-av
stämmelser. För myndighetschefer och vissa andra högre chefer med
tidsbegränsad anställning gäller bestämmelserna i förordningen
1995:1038 statliga chefspensioner eller, för chefer till-om m m som

tjänsten före den oktoberträtt l 1995, förordningen 1991:1160 om
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AgVFSförordningengällerstatsrådFörförordnandepension m m.
"chefspensionMedstatsråd.förtjänstepensionBl1996:1 om

förord-allaenligtpensionerfortsättningen trei/motsvarande avses
ningar.

särskildadeochi PA-91ingårförmånerhuvudsakliga pen-De som
ålderspensionkompletterandeålderspension,sionsförordningarna är

Kå-Förmånerna,efterlevandepension. utomochsjukpensionKåpan,
myndighe-betalardettaFörfördelningssystem.enligtfinansieraspan,

för utbe-kontoavgift tillschablonberäknad statensformterna aven
försäkrings-ochAffärsverkentjänstepensioner.blandtalning annatav

regi.ipensioneranställdasdock sinafinansierarkassorna egen
arbetsgivaravgifter förUtredningenlämnadefebruari 1995I om

ekonomisktFullt1995:9SOUbetänkandetmyndigheterstatliga ar-
myndigheterstatligablandförslagmed attannatbetsgivaransvar om

ochfrånför PA-91avgifterberäknadeförsäkringsmässigtbetalaskall
tankenliggerförslaget statensför attgrundTilljanuari 1997.med

grundvalredovisas påochberäknasskalltjänstepensionsåtagande av
försäk-statliginterntillämpasgrunderförsäkringstekniska enavsom

ringsgivare.
ochpremiereservsystemenligt tryggasfinansierasKåpan genom

FSO.OmrådetStatligadetförFörsäkringsföreningenförsäkring i
komplet-för denförsäkringsföreningsinharFörsäkringskassorna egen

tjänstepen-statligadenAdministrationenålderspensionen.terande av
SPV.skötsiKåpan FSO,inklusivesioneringen, av

förmånsbe-PA-91enligtÄlders- ärefterlevandepensionernaoch
frånbörjar tjänasnettopensioner. Delivräntegrundandeochstämda

tjänsteårpå 30kravochtill slutlönenrelaterade ettochålderårs28 är
med 10, 65årÅlderspensionen med 65ochfrånpension.helför utges

och 20207,50 7,5,löneskiktenilönenrespektive 32,5 procent av --
7,5lönpåendast överEfterlevandepensionenbasbelopp. utges30-

nivåer. Bortsettålderspensionensmed 50och dåbasbelopp procent av
efterlevande-ochålders-femårsmedeltal så ärslutlönenfrån är ettatt

för-ITP-planensmedidentiskapraktisktdelari dessapensionen taget
måner.

linjärt,skerintjänandetITP-planenfrånskiljer sig attPA-91 genom
intjänadedenhöjslöneunderlagethöjningvidvill pen-det säga aven

föreavgårdeninnebärmån.motsvarande Deti attsionen pen-som
ålder,årsmed 65ochfrånlivräntatillharsionsåldern upp-rätt somen

liv-tillFörpensionen. rättintjänade delendentill 95går procent avav
fyllda 28 år.efteranställningstidstatligårsdock minstkrävs treränta
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Den börjar anställningsom inte avgåren ny tjänstle-utanmen tar
digt från sin statliga anställning har givetvis inte till livräntarätt såen
länge han behåller den statliga anställningen. Han tjänar inte in tjänste-
år för den statliga pensionen under tjänstledigheten får sinmen pen-
sionsrätt förhöjd i grad löneunderlaget höjssamma i den anställ-som
ning han tjänstledigär från.som

Pensionsåldem enligt PA-91 65 år förär praktiskt samtliga.taget
Övergångsvis har dock många statsanställda omfattades PA-som av
SPR under tiden april december 1991 rätt avgå medatt oreducerad-
ålderspension vid 60 eller 63 års ålder. Den misterrätten de så desnart
lämnar den anställning Ålderspensionende då innehade. före 65 år är
således antastbar.

Karaktären antastbar pension gällerav även tillnär rätten pensio-
före 65 år grundadär på lägrenen pensionsålder eller villkorenen för

chefspension/motsvarande. Den slutar innan han har uppnått densom
lägre pensionsåldem eller har blivit berättigad till chefspen-
sion/motsvarande mister den del pensionen han kan haav som anses
tjänat vid avgången.

Chefspensionen/motsvarande skiljer sig från pension enligt PA-91
huvudsakligen det räckeratt med 12 års chefsanställninggenom för hel
pension. Redan efter års chefsanställning kan finnassex tillrätt pen-
sion, då reducerad.är Pensionensom minskas före 65 år med hänsyn
till arbetsinkomster.

Före detta riksdagsledamöter kan ha till riksdagspensionrätt i form
inkomstgaranti före 65 år ochav ålderspension från och med 65 år.

Dessutom finns regler kompletterande efterlevandepensionom och liv-
frånränta och med 65 år och äldre regler motsvarande förmåner.om

Förmånema framgår lagen 1994: 1065 ekonomiskaav villkor forom
riksdagens ledamöter.

PA-SPR har pensionsålder 60 år för yrkesofñcerare. Avtalet har in-
i dettatresse sammanhang kanske framför allt därför det gäller föratt

förmåner före detta statsanställda har tjänatsom de lämnat denom
statliga sektorn Ålders-före år 1992. och efterlevandepensionerna är
förmånsbestämda och livräntegrundande bruttopensioner. De relate-är
rade till slutlönen med krav på 30 tjänsteårett för hel pension. Större
betydelse har livräntoma, till skillnad från pensionernasom utfor-är
made nettoförmåner alltsedan årsom 1974. beräknasDe på i princip

sätt PA-91 livräntor.samma som :s
PA-91 och PA-SPR innehåller bestämmelser värdesäkringom av

pensionerna anknytning till basbeloppetsgenom utveckling. För livrän-
gällertoma dock värdesäkringenatt inte inträffar förrän de skall börja
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livräntebeloppdetgällerålder. Tills dessvid årsbetalas 65 somut
vid avgången.fastställdes

nettopension.fribrevsgrundandeochpremiebestämdKåpan är en
närvarande 1,7förpremieålder betalasmed 28 årsochFrån pro-en

med denhöjspensionsrättenintjänadetill FSO. Denlönencent av
vilket1991,infördes årKåpanbeslutarföreningenåterbäring om.som

in.hunnit tjänasinteförmånernågrabetyder ännustörreatt
möjlighetfinnsarbetsgivarbetalda Kåpan attdensidanVid ge-av

kalladesåpensionen. Denbättratill FSOinbetalningaregnanom
och harpensionprivattjänstepensionintePlusKåpan utanär enen

sammanhang.i dettaintresseingetdärför
delpensionochefterlevandepension ärfemårigsjukpension,Med en

detEftersomITP-förrnåner.motsvarandemeddet sätt somsamma
tillgrundardelintjänad rättinte finns någonförmånerför dessa som

i dettaintresseocksåförtid saknar deivid avgånglivränta samman-
beräknaspensionsersättninggäller förhang. Detsamma som ensom

trygghetsav-statligadetenligtövertalighetvidålderspension och utges
talet.

landstingsanställdaochför kommun-PA-KL4.2.7

kyrkligaochförsamlingarlandsting,kommuner,Anställda inom sam-
avtalet PA-reglerade ipensionsvillkorsinasedan 1985harfálligheter

LandstingsförbundetKommunförbundet,SvenskaAvtalsparterKL. är
berördapastoratsförbundochförsamlings- samtSvenska kyrkansoch

Även anställda vidförSACO.ochTCOvardera LO,frånförbund
Övriga kommunala företaggäller PA-KL.företagkommunalamånga

ITP-planen.likamindreellerpensionsplanertillämpar är mersom
ålderspension,i PA-KLingår ärförmånerhuvudsakligaDe som

efterlevandepension.ochsjukpensiongarantipension,visstidspension,
fördelningssys-enligthuvudmanrespektivefinansierasFörmånerna av

pensionsutbetal-Även framtidaförskerfondering intenågontem. om
församlingarochlandstingkommuner,redovisar månganing pen-

försäk-deenligtskerBeräkningenbalansräkning.i sinsionsskulden
landstingsför-ochkommun-antagitsgrunder harringstekniska avsom

kanföretagKommunalapensionsñnansieringskommitté.bundens
kommu-medkombinationiskuldföringutfästelsersinatrygga genom

sinadministrationenpensionsstiftelse. Förellernal borgen avgenom
och kommu-landstingflertalet kommuner,anlitartjänstepensionering

KPA.Pensionsanstaltnala företag Kommunernas
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Ålderspensionen förmånsbestämdär och livräntegrundandeen
bruttopension. börjarDen tjänas från 28 års ålder och relateradär till
slutlönen och krav på 30 tjänsteårett för hel pension. Den frånutges
och med 65 år med bruttonivå varierar i olika löneintervalleren som
kring 65 lönen tillprocent 20 basbelopp och hälften däravav mel-upp
lan 20 och basbelopp.30 Med slutlön i detta fall beaktandeettavses av
de sju åren föregår året före avgångsåret.som

PA-KL liknar PA-91 på det intjänandetsättet sker linjärt,att det vill
vid höjningsäga löneunderlaget höjs den intjänadeen pensionenav i

motsvarande mån. Det innebär den avgår föreatt pensionsåldernsom
har till livräntarätt från och med 65 års ålder,en uppgår till 95som

den intjänadeprocent delen tänktav nettopension. För tillav rätten
livränta krävs dock minst års kommunaltre anställningstid efter fyllda
28 år.

Pensionsåldern enligt PA-KL 65 år för flertalet.är Stora grupper
kommun- och landstingsanställda har dock avgårätt med ålder-att
spension vid 63 års ålder, bland andra vårdpersonal. För mindre grup-

gäller pensionsåldern Ålderspensionen60 år.per före 65 år kan på
sätt motsvarande pension församma statsanställda betecknassom som

antastbar. Den slutar innan han har uppnått den lägre åldernsom vid
vilken han har till oreduceradrätt ålderspension mister den del av pen-
sionen han kan ha tjänat vid avgången.som Han får endastanses en
livränta från och med 65 års ålder. principI gäller sak församma
visstidspension.

Visstidspensionen pensionär före 65 år till denuten som ges som
varit anställd på särskilt visstidsförordnande. Villkoren för tillrätten
och beräkningen visstidspension har likheter med demstoraav visom
tidigare beskrivit för statlig chefspension. 12 år räcker for till helrätt
pension efteräven avgång på begäran. Samordning skall ske medegen
förvärvsinkomster.

Garantipension förmånär före 65 år efteruten överens-som ges
kommelse mellan arbetsgivare och arbetstagare. Den används inte säl-
lan vid övertalighet och fyller då funktion pensionsersätt-samma som
ning enligt det statliga trygghetsavtalet och det brukar kallassom av-
talspension på den privata sektorn. Det således ingenär förmån som
den anställde i någon mening kan tjäna och saknar därför, lik-anses

sjukpensionen, intresse i dettasom sammanhang.
Efterlevandepensionerna enligt PA-KL inte livräntegrundande.är

Den slutar kommunal anställning eftersom år 1989en tillutan rätt
pension har inte till någonrätt efterlevandeförmån. Livränterätten be-
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ålderspensio-till intjänade delsig således tidigare nämndagränsar av
från och med 65 år.nen

värdesäkring pensionernainnehåller bestämmelserPA-KL avom
förutveckling. Påanknytning till basbeloppets sättsamma somgenom

värdesäkring-för kommunala livräntorstatliga livräntor gäller dock att
ålder. Tillsförrän de skall börja betalas vid 65 årsinte inträffar uten

vidlivräntebelopp fastställdes avgången.dess gäller det som
Norrnalpensionsreglementekommunala förtroendevalda gällerFör

fordrashel pensionkommunala förtroendevalda 12för PRF-KL. För
förtroendemannapensionförtroendeuppdrag. till reduceradårs Rätt

underinnehaft sitt uppdragefter den förtroendevalda harfinns det att
åldersvillkoruppdraget.mandatperiod och avgått från Utanminst en

Ålderspension utbetalas fråntill visstidspension före år.finns 65rätt
med pensionsåldem 65 år.och

bildengeneration pensionsavtal förändrar4.2.8 Nästa

endastvi tjänstepensionssystemenbeskrivningDen ärgettsom nu av
Historien och framti-ögonblicksbild hur det i 1996.utser marsen av

naturligtvis frånden skiljer sig den bilden.
Delsbeskriva den.vi till, vi har valt inteHistorien känner attmen

överföring pensionsrättbetydelse för fråganför den har litenatt avom
förEU-institution, delseller iför dem anställs år 1995 ensom senare

Äldre kan dockbestämmelserinte i onödan framställningen.att tynga
flera pensions-ansluten tillha betydelse för hunnitsom varaen person

lämnarbestämmelserna gällereftersom det närärsystem personensom
den pensionsförmån hanpensionssystem, har betydelse förvarje som

har tjänat i det systemet.
ändraskommerViktigare allt hur pensionssystemenär atttrots

förändringar före-för förhållandevisframöver. Mycket talar storaatt
redan beslutade.SAF-LO-området förändringarna Utanstår. Inom är

vill viskall kommaalltför mycket i vad därutöverspekuleraatt som
ha betydelse.omständigheter vi kommerpeka på atttrorett sompar

bör leda till deReformeringen det allmänna pensionssystemet attav
skalltill det dekompletterande tjänstepensionssystemen anpassas som

gäller för anställda i kom-komplettera. bruttopensioner idagDe som
vidför fungerar knappastoch landsting och yrkesofficeraremuner

utformadesamordning med de allmänna ålderspensionema ärsomnya
efter livsinkomstprincipen. kommer behövaDe ersättas netto-att av

tjänstepensionemas slutlöneprincippensioner. förmånsbestämdaDe
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dåligt komplement till livsinkomstprincipen detpassar gällernärsom
lönedelarna överstiger den allmänna pensionens tak basbelopp.7,5som
Pensionsåldern behöver flexibel.göras mer

Sedan flera år pågår arbete det kommunala området med ett nytt
pensionsavtal skall PA-KL:s bruttopensionerersätta och leda till isom

fall viss fondering. Envart prognosticerad kraftig ökning antaleten av
pensionärer behöver med jämnaremötas periodisering pensions-en av
kostnadema. Inriktningen hos arbetsgivarsidan övergång tillär en
premiebestämda ålderspensioner. På den privata sektorn finns strä-en

efter i samband med anpassningenatt, till den allmänna pensions-van
reformen och genomförandet andra önskvärda förändringar, åstad-av
komma pensionsvillkor för tjänstemän och arbetare. Ettgemensamma
första har tagits densteg nyligen träffade överenskommelsengenom
mellan SAF och LO helt pensionssystem.ett I och med den fi-nyttom
nansieras pensionerna på fonderingsätt, under den akti-samma genom

tiden.va
Den generationen pensionsavtal kommer troligen på-nya att vara

verkade livsinkomstprincipen med ökat inslag premiebestäm-ettav av
da pensioner och i övrigt enbart innehålla nettopensioner. Förändring-

kan komma innebära de regler föratt samordningattarna pensions-av
vid byte anställningrätt inom och mellan tjänstepensionssystemen iav

Sverige vi kommer behandla i avsnittatt inte längrenästa be-som- -
hövs. Vidare kommer möjligen flexibiliteten både föratt störrevara
arbetsgivarna det gäller formernanär för tryggande och förvaltning och
för de anställda det gäller placeringnär det pensionskapitaletav egna
och anpassning förmånerna till individuella behov.av

Inom till år och vidett sekelskiftettre bör dessa förändringarsenast
klara. förutsätterDe genomgripande övergångsreglervara som sanno-

likt kommer beröra redan intjänad pensionsrätt.att

4.3 Skattelagstiftningen

Socialförsäkringen har i och med ATP-systemets införande år 1960
efter hand till del övertagit tjänstepensionssystemensstor roll att ge en
inkomstrelaterad pensionsstandard. Genom den obligatoriska lagstad-
gade allmänna pensionen kan den anställde tillförsäkrad ianses vara en

rimlig pensionsnivå.stort sett Det återstår för tjänste-utrymme som
pensionen har lagstiftaren i enlighet med den svenska modellen i

möjligastörsta utsträckning låtit arbetsmarknadens reglera iparter
kollektivavtal. Det gäller även inom den offentliga sektorn.parterna
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Tjänstepensioneringen således inte någon egentlig civil-styrs av
rättslig lagstiftning de regler gäller för försäkringsverk-änannan som
samhet och tryggande pensionsutfästelse. har denDäremot skatte-av
rättsliga lagstiftningen betydelse eftersom den områdetavgränsarstor
for det skattemässigt gynnat att utrymmetsom anses vara genom ange
for arbetsgivarens avdragsrätt vid framtidatryggande pensionsutbe-av
talning. Lagstiftningen syftar till upprätthålla symmetriatt en genom
avdragsrätt för arbetsgivarens pensionskostnad beskattningoch hos ar-
betstagaren utfallande pensionsbelopp.av

bör påpekas följandeDet redogörelse för delar den svenskaatt av
skattelagstiftningen beträffande pensioner inte beaktar EU:s regler,

gäller i Sverige sedan den januari Skatteregler1 1995. EU:s har visom
redovisat i avsnitt 2.9.

Avdragsrätt för arbetsgivare4.3.1

Pension betraktas uppskjuten normalfallet saknaslön. begräns-Isom
ningar beträffande arbetsgivarens avdragsrätt for vanlig lön löne-och
kostnaden avdragsgill dess storlek. skattemässigaDenär oavsett sym-
metrin upprätthålls arbetstagaren beskattas för utfallande lönattgenom
och på motsvarande beskattas för utfallandepensionären pension.sätt
Arbetstagaren beskattas det betalarår arbetsgivaren lön ellerutsom
pension. Beträffande pension kan däremot beskattningen komma att
ske flera årtionden efter det arbetsgivaren avdrag förgjort intjänadatt

till pension.rätt
behandlinggynnade arbetsgivarens finansiering ochDen sä-som

kerställande tjänstepensioner i skattehänseende består i avdrags-av ges
under intjänandetiden pensionskapi-och lägre beskattning pårätten en

talet på sparande. Avkastningsskatten pensionskapitalpåän ärannat
for närvarande hälften den normala skattesatsen för15 procent av-
kapitalinkomster avkastningenoch beräknas schablonmässigt med-
ledning statslåneräntan.av

för komma i skattemässigtKravet åtnjutande den gynnadeatt av
behandlingen kan dispositionerarbetsgivaren sina isägas görattvara
pensioneringssyfte. Tekniken för definiera pensioneringssyftet äratt
kommunalskattelagens 1928:370, kallade kvantitativa och kvalita-så
tiva begränsningsregler beträffande arbetsgivarens avdragsrätt.
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villkorenkvantitativaDe sikte på storleken på ochtar omfattningen
de förmåner får eller de premiertryggas får betalasav som som re-

spektive avsättningar får med avdragsrätt.göras Storleken för-påsom
månema skall enligt huvudregeln i princip inte överstiga det gällersom
för "allmän pensionsplan", enligt definition i 4 § i den tidigareen
nämnda tryggandelagen varigenom centrala kollektivavtal bildar norm.
Alternativt begränsas avdragsrättentill viss utgiven lön.procent av

kvalitativaDe villkoren främst sikte utformningentar deav
förmåner ålderspension, sjukpension och efterlevandepension för- -
vilka avdragsrätt föreligger vid det förtida tryggandet och fårsom om-
fattas pensionsförsäkring. Vissa formkrav ställs tillav upp, som exem-
pel ålderspension normalt inteatt får börja betalas före 55 års ålderut
eller under kortare tid fem år och pensionenän under de första fematt

inteåren får betalas med minskande belopp. Om arbetsgivarenut vill
avhända sig för infriandet pensionsutfästelsenansvaret attav genom
teckna försäkring krävs för avdragsrätt dessutom, utfästelsenatt genom
premiebetalning överlåts på i Sverige bedriven försäkringsrörelse.en

förDetta säkerställa pensioneringssyftetatt och symmetrin i det svens-
ka skattesystemet. Om särskilda skäl föreligger, kan dock skattemyn-
digheten meddela dispens för försäkring i utomlands bedriven försäk-
ringsrörelse. så fallI blir den i skattehänseende klassad som en pen-
sionsförsäkring, vilket innebär avdragsrätt. Om inte dispens medges
klassas den kapitalförsäkring, vilket innebärsom motsatsen, att av-
dragsrätt inte föreligger.

Dessa villkoren för arbetsgivarensär inbetalningar elleratt avsätt-
ningar skall ha gjorts i pensioneringssyfte och därför berättiga tillanses
gynnad skattebehandling. Regler tjänstepension och tryggandeom om

pension har betydelse i skattehänseende finns såväl i kommu-av som
nalskattelagen i tryggandelagen i "allmän pensionsplan". Re-som som
gelsystemet måste läsas i sammanhang.ett

finnsDet både civilrättsliga och skatterättsliga hinder utbetal-mot
ning tjänstepension i form engångsbelopp.ettav av

avtalDet mellan arbetsgivare och arbetstagare enligt vilket pensio-
utfäst, normalt kollektivavtal,år reglerar hurett pensionen skallnen

betalas För säkerställa arbetsgivarensut. avdragsrättatt för pensions-
kostnaden brukar vissa villkor från kommunalskattelagen intagnavara

1 Se punkt 20 b 20 nionde stycket, anvisningarnautom till 23 § kommunalskat-av-telagen.
2 Se punkt 1 anvisningarna till 31 kommunalskattelagen§ och punkt 20 niondeav estycket anvisningarna till 23 § kommunalskattelagen.av
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i avtalet. Om utfästelsen tryggadär försäkring innehåller ävengenom
försäkringsavtalet mellan försäkringsgivare och försäkringstagare, i
detta fall arbetsgivaren, regler hur pensionen skall betalasom ut.

Skatterättsligt lägger de kvalitativa villkoren i kommunalskattela-
pension hinder iuttag förvägen pensionsutfästelse,gen om attav en

med avsättningar förtryggats vilka skatteavdrag gjorts, skall kun-som
lösas med engångsbelopp.ut ettna
Om arbetsgivare pensionen skulaföringtryggat elleren som genom

i pensionsstiftelse betalar pensionsmedel i formut engångsbe-en ettav
lopp och minskar kontot Avsatt till pensioner respektive siggottgör ur
pensionsstiftelsen med motsvarande belopp återförs pensionskapitalet
till beskattning hos arbetsgivaren. Om betalningen sker för pension-
sändamål, till exempel köp pensionsförsäkring, kangenom av en ar-
betsgivaren sedan yrka avdrag.

Om arbetsgivaren pensionen försäkringtryggat förhindrasgenom
engångsutbetalning försäkringsgivaren bundenatten kommu-ärav av

nalskattelagens regler hur pension får betalas Den principiel-om ut.en
möjlighet i det fallet står till buds så kallat återköp,är vilketettsom

innebär försäkringsgivaren frigörsatt från sina förpliktelser för-mot
säkringstagaren utbetalning det aktuella återköpsvärdet pågenom en av
den i förtid annullerade pensionsförsäkringen. Huvudregeln åter-är att
köp inte får ske. Mindre försäkringsbelopp dock undantagnaär efter-

månatlig utbetalning små belopp kostar förhållandevissom mycketav
och de inte kan fylla något egentligt pensioneringsändamål. Omanses
det tekniska återköpsvärdet uppgår till högst 30 basbe-procent ettav
lopp eller under vissa förutsättningar högst basbelopp får därförett
återköp ske. Om synnerliga skäl föreligger får dessutom återköp med-

Skattemyndigheten, inte det gäller tjänstepensionsför-ges närav men
säkring arbetsgivaren.ägs Frågan återköp skallsom ävenav prövasom
hos försäkringsgivaren.

Reglerna för begränsning avdragsrätten för arbetsgivare förav
kostnader för tjänstepensioneringen de arbetsgivare redovi-avser som

inkomst näringsverksamhet, det vill huvuddelen densar säga pri-av av
sektorn. Inom den offentligavata sektorn där kommuner ellerstaten,

landsting arbetsgivare harär de kvantitativa reglerna ingen relevans.
Om tryggandet sker försäkring måste de kvalitativa reglerna förgenom
sådan dock uppfyllda. Annars kan förmånen bli lönvara att anse som
till anställd. Enda exemplet för närvarande på försäkring enligt kollek-
tivavtal inom den offentliga sektorn den kompletterandeär ålderspen-
sionen enligt det statliga pensionsavtalet PA-91, Kåpan, tryggadärsom
i Försäkringsföreningen för det Statliga Området.

3 16-0489
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Beskattning utgående pensioner4.3.2 av

syftar till upprätthållaSkattelagstiftningen beträffande pensioner att en
premieinbetalning skallsymmetri avdragsrätt för kom-att varagenom

enligtbeskattning utfallande pension. Avdragsrättenbinerad med av
beskattning i Sverigeföregående avsnitt därför kombinerad medär av

intjänadallmän pension och tjänstepensionutgående ärsom genom ar-
Äri Sverige, pensionären bosatt.bete eller bosättning äroavsett var

pension tjänats in ipensionären bosatt i Sverige beskattas även ettsom
försäkringsfall behandlas iundantag för sådantland, medannat som

beskattningstrider regler fördet följande. detta EU:sAtt mot av pen-
jämförelse med denframgårsion från pensionssystemEU:s re-av en

i avsnittdovisning reglerna 2.9.som gavav
pensionsförsäkring tecknadpensionen grundOm ärutges somav

skattehänseende klassadförsäkringsrörelse ii i Sverige bedrivenen -
beskattas utfallandefrån pensionsförsäkringutbetalning ensom en -

Även återköp sådanbeskrivits. vidpension på sätt av pen-som nyss
den enskilde.beskattas utfallande belopp hos Ensionsförsäkring pen-

pensionsförsäkring betraktas där-grund utländsksion påutgessom av
kapitalförsäkring,utbetalning fråni skattehänseendeemot som en en

klassad pensionsförsäkring.den inte dispens särskiltär somom genom
skattepliktig, beskat-utbetalning kapitalförsäkring inteEftersom ärav

pensionsförsäkring i Sverige.inte utländsktas
finns undvikande dubbelbeskatt-Med flertalet länder avtal avom

länder sådananing. pension inte skall beskattas i tvåFör upptaratt en
symmetrin mellanpensionsfrågor. svenskaavtal normalt Denäven av-

rubbas, till följddragsrätt och beskattning kan då komma att men av
skattebortfallet ikompenseras svenskaden ömsesidiga regleringen det

svenska skatteintäkterfall det omvända förhållandetprincip i så attav
ligger andrafast avdragsrätten i denuppkommer staten.

till pensionärsvensk pensionbeskattasSom nämnts utges ensom
beskattas enligti land normalt i Sverige.bosatt Denär annat reg-som

inkomstskatt för utomlands bosat-lerna i lagen 1991:586 särskildom
skattepliktiga inkomsten. En-Skatten med den25ta. tas ut procent av

dock tjänstepensionde flesta dubbelbeskattningsavtal skallligt som
i bosättningslandet. Omtjänats i den privata sektorn endast beskattas

dock Sverigepensionsförsäkring hartjänstepensionen tryggats genom
avtal beskatta pensionen.enligt vissa rätt att
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4.3.3 Beskattning vid överföring pensionskapitalav

Överföring pensionsrätt och pensionskapital det förut-av sätt som
kunna ske enligtsätts EU:s pensionssystem finns inte specifikt reglerad

i svensk skattelagstiftning. Bortsett från hinder kan föreliggasom en-
ligt det pensionsavtal enligt vilket pensionen utfäst eller enligt detär
eventuella försäkringsavtal enligt vilket pensionen tryggad, gällerär
följande beträffande möjligheterna till sådan överföring och beskatt-
ningen den.av

Vi har i avsnitt 4.3.1 beskrivit vilka möjligheter finns över-attsom
föra pensionsrätt inte försäkring, det villtryggats sägasom genom
pensionsrätt säkerställts skuldföring eller i pensionsstif-som genom en
telse Överföringeller på hos arbetsgivaren.sättannat pensionsrättav
till utländsk arbetsgivare medför de kostnader för pensionsrättenatt

enligt tryggandelagentryggats återförs till beskattning hossom den
Överföringensvenska arbetsgivaren. bör därför förenad medvara en

avdragsrätt för utbetald ersättning till den arbetsgivaren. Om utbe-nye
talt belopp likställs med lön, pension eller med återköp pensionsför-av
säkring skulle den pensionsberättigade beskattas för beloppet utan att
kunna motsvarandegöra avdrag.

Om pensionsrätten försäkring har försäkringsbola-tryggats genom
möjlighet helt eller delvisget överlåta sitt försäkringsbeståndatt till ett

svenskt försäkringsbolag ellerannat utländska Försäkringsgivare som
har koncession i Sverige eller auktoriserad inomär EU. För avtalatt ett

sådan överlåtelse skall bli giltigt skall det enligt 15 kap. försäk-om
ringsrörelselagen 1982:713 godkännas bolagsstämman i det över-av
låtande bolaget. För det krävs vissa formella handlingar, redogörelseen

styrelsen och yttrande revisorerna.ett Inom fyra månader frånav av
det godkännandestämmansatt registrerats skall ansökan tillståndom

verkställa Överlåtelseavtaletatt lämnas till Finansinspektionen. Ansö-
kans innehåll skall kungöras och i förekommande fall remitteras till be-
rörd utländsk myndighet. Inspektionens prövning sikte för-tar att
säkringstagarnas inte får försämras,rätt varför de försäkringstekniska
grunderna bör desamma. Motsvarande möjlighet överlåta för-vara att
säkringsbestånd finns för försäkringsföreningar enligt lagen 1972:262

understödsföreningar. De reglerna har dock inteom EU-ännu
anpassats.

Om överlåtelse sker till svenskt försäkringsbolag medförett det
ingen beskattning eftersom pensionskapitalet inom det svenskastannar
skattesystemet och, med upprätthållen symmetri, kommer kunnaatt
beskattas i Sverige vid utbetalningen. däremotOm överlåtelse sker till
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utländsk Försäkringsgivare, inte meddelar pensionsförsäkringen som
enligt kommunalskattelagens regler, skall överlåtelsen utbe-anses som
talning pension. beskattasDen i sådant fall hos den försäkrade påav
motsvarande vid återköp, någon utbetalning till dennesätt trots attsom
inte sker.

procedur vi här redogjort förDen lämpar sig illa för det slag av
överföring pensionssystem aktualiserar. Försäkringsutred-EU:ssom
ningen har emellertid frågan eventuell för Försäkrings-rättutrett om en

flytta sin försäkring från Försäkringsgivare tilltagare att en en annan.
sådan flyttningsrätt brukar iblandEn kallas portabilitet. sitt slutbetän-I

kande Försäkringsrörelse i förändring 1995:87 föreslår utred-SOU
ningen flyttningen skall betraktas under vissa förutsättning-att ett,som

tillåtet återköp pensionsförsäkring. Eftersom försäkringen bestårar, av
efter flyttningen, skulle flyttningen i skattehänseende inteäven anses

utbetalning pension så länge den sker inom det svenska skatte-som av
systemet.

kan överföringar tjänstepensionerDet beträffande tidi-nämnas att
skett och i viss utsträckning fortfarande sker individnivå mel-pågare

lan olika försäkringsföreningar mellan försäkringsföreningar ochsamt
arbetsgivare tryggandelagen.pensionerna enligt Det rörtryggatsom
sig då pensionsplan och i övrigt mycket likartade villkor,om samma

finns alltid risk den förlorar överföringen.enskildeattannars en
Överföringen förutsätter givetvis avgivande och mottagandeatt pen-
sionsgivare den pensionsberättigade sitt medgivande. Dennasamt ger
form överföring har inte utlöst beskattning, varken hosnågonav ar-
betsgivare eller enskild.

Särskild löneskatt på pensionskostnader4.3.4

den del lagstadgad arbetsgivaravgift betraktaFör äratt att somav som
uppskjuten lön inteskatt skall kunna på sådan lön eller ärtas ut som

arbetsgivaravgift finns löneskatt. Arbetsgivar-belagd med särskilden
kostnader för tjänstepensioner beskattas därför enligt lagennas

särskild löneskatt pensionskostnader med för1991:687 på närva-om
rande Underlaget för skatten bestäms vid den årliga21,39 procent. tax-
eringen och skatten påförs slutskattesedeln.

Skatten i princip arbetsgivaren i det skede pensionentas ut av som
och vid utbetalningstillfallet. Offentliganställdas pensio-tryggas senast

finansieras enligt fördelningssystem, belastas därför med lö-ner, som
neskatt först då de betalas underlag för beräkningArbetsgivaresut. av
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löneskatt ökas dessutom med utgiven ersättning för överlåten pen-
sionsutfástelse och minskas med erhållen ersättning för övertagen pen-
sioitsutfástelse.
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5 Behovet samordna pensionssystemattav

När bytaöverväger anställningatt pensionsvillkorenen person är en
de frågor kan ha betydelse för hans ställningstagande.av som Förlo-
han i pensionshänseende på byta anställningrar Omatt så falletär

riskerar rörligheten på arbetsmarknaden försvåras.att
En anställning kan i sig förenad med villkor,ny sämre tillvara ex-

empel beträffande pensioner. Att den byter anställning i densom
meningen förlorar bytet naturligtvisär inget Ettatt säga om.
eventuellt anställningsbyte handlar bland just vill-annat att vägaom
koren i den anställningen villkoren i denmotnya övervägersom man

lämna.att
En sak är att byter anställning inteannan bören person som

miste pensionsrättigheter han kan ha tjänatom i den ti-som anses
digare anställningen. börHan kanske inte heller tjäna till mind-rätt

pension i den anställningen han skulle ha gjortre än han helanya om
tiden innehaft den anställningen. Ytterligare omständighet kannya en

den i den tidigareatt anställningen intjänadevara pensionsrätten inte
utvecklas den skulle ha gjort behållit densom anställ-om personen
ningen. Dessa problem kan ledatre till effekter rörlighetenstörsom
på arbetsmarknaden. För undanröja sådana hinderatt och underlätta
rörligheten finns i de kollektivavtalenstora tjänstepension i Sve-om
rige regler samordning pensionsrätt intjänats i olikaom av som an-
ställningar. Reglerna kan antingen ensidiga eller baserade påvara
överenskommelser mellan berörda pensionssystem.

Det kan tilläggas pensionssamordningatt inte bara främjar rörlig-
heten på arbetsmarknaden den obligatorisk,utan, förhindrargörsom

rörlighet enbart skulle betingad möjlighetenen tjänasom vara attav
hel pensionän baserad på slutlönen. Den enskildemer fåren i så-

dana fall pensionsämre han skulle haän fått ingaen samord-om
ningsregler hade funnits.

För klarlägga innebördenatt och det eventuella behovet EU:sav
samordningsregler för svenskt vidkommande redovisar vi i det föl-
jande hur pensionssamordning fungerar inom Sverige och mellan
Sverige och andra länder.
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SverigeiTjänstepensionssystemen är5.1

kapitalöverföringsamordnade utan

tjänstepensionsförmå-svenskakaraktäriserat deavsnitt 4.2.3Vi har i
slutlönerelaterade. Attochförmånsbestämdahuvudsakinerna som

samordningbehovutformade på detförmånerna sättet ettär avreser
tvåmellanvid övergånginte barapensionsrättintjänadtidigaremed

anställning inomredan vid bytepensionssystemntan samma sys-av
tem.

tjänstepensionssystemolikasamordninggällande reglerNu avom
individenmed syfte1970-talenochunder 1960- atttillkommithar ge

från vilketpensionssystemarbetsgivare och detdenfrånpension,en
till-hadetidyrkesverksammahela sinhanpensioneras,han omsom
detuppnåsSyftetoch det attarbetsgivarenhört den systemet. genom

tillgodoräknarsidanåindividen pensionerasfrån vilketsystem ena
tidigareslutlön frånvissberäknadpensionenförtjänsteår sys---

förmåndenräknari pensionenandra sidanoch å personensomtem
långtgåendemyckettidigare Dennai dettjänat inhar systemet. sam-

integ-tjänstepensionssystemen ärkaraktäriserasordning kan attsom
varandra.medrerade

räknaspensionsförmånenintjänadeden tidigarevilketpåDet sätt
enskilde ochtill denbetalasförmånen attvarierar. Ett utin sätt är att

därifrånpensionenpåstorlekenpensionssystemetdet sista anpassar
förmånenintjänadetidigaremed dentillsammanspensionenså att

stipulerar. Ett ärsättpensionsplanennivå annattill denuppgår som
pensionssystemetsistadettillfallerintjänade förmånenförstdenatt

heladåbetalarpensionsgivarensistabetalas utden Den pen-när ut.
förmånen.intjänadetillgodoförs den tidigarehansionen mot att

pensionsrätten ärproblemetmed fannssamordning STP attVid
efter dettjänsteårminstinte tjänatindividenlängeantastbar så tre

för denfanns intemedsamordnaförmånår. Någonfyllthan 55 attatt
därförl970-talet slötsslutet på överens-dessförinnan.slutade Isom

påpensionssystemmed övrigasamordningkommelser stora ar-om
vidkostnadsbidragbetalasinnebar detbetsmarknaden, ettutattsom

tillgodoräknarpensionsgivaretill denfrån STP-systemetår65 som
in STP-räknakunnaför pensionentjänsteårSTP-tid attutan ensom

förmån.
l960-taletpåsektorn kom överensoffentligadenInom omman

innebärgälla,skullesistahandsansvarfinansielltså kallat somatt ett
Tankenpensionskostnaden.helastår förarbetsgivarenden sistaatt
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och kostna-administreraden enkelmodellenden attmed ärär attatt
fördelade. förut-Enblir rättvistperspektivet ändåi det långaderna

lik-pensionsvillkorenkommunalaochstatligadesättning att varvar
artade.

berördabaseradesamordningsreglernasvenska attDe är pen-
i hu-de olikaioch förmånernalikartade systemensionssystem är att

i vissaförekommerfalletintemycket. såvärda lika Om ärvudsak är
tjänste-tillgodoräknadedenefter omräkningsamordningändåfall av

Samordningenvärde.relativatill pensionsrättemashänsyntiden med
arbetsgivarendeneftersomömsesidighetockså på senastebygger en

anställ-aktuelladenin itjänasden pensionbetalar förbarainte som
intjänad pensionsrätttidigarehöjningför denningen ävenutan av

löneförbättringar.följer avsom
intjänadtidigaremedsamordningmodellen försvenskaDen pen-

slutlönerelateradeochförmånsbestämdaförviktigsionsrätt är att
otillbörligtanställningbytertill denskall ledaintepensioner att som

intjänandetförTekniken ärpensionshänseende bytet.förlorar i
kostnadendärmedochintjänandetdelsådannämligen storatt aven

tjä-Lönehöjningartiden.yrkesverksammadentill slutetförläggs av
tidunder denfinansieringITP-planensenligtbetalasin och somnas
normaltdärförITP-fribrevpensionsåldem.till Ett ärframåterstår

föreslutarharanställdedenlönnivå med deninte i pen-somsom
motsvarig-pensionsavtalenskommunalaochstatligasionsåldem. De

betalasbörjardeförränvärdesäkras intelivräntoma,till fribrev,het
ålder harföre 58 årsSTP-planenomfattasupphörDen attut. avsom

oförmånligaförmån. Dessatillhaft någonintehuvud rättöver taget
för detbetydelsesamordningsreglerna, storatackvillkor saknar, vare

slutarellerpensionsâldernfram tillarbetafortsätterflertal attsom
lämnadäremotpension. Attförtidaformmed någondessförinnan av

uppenbarligen inteförtidtjänstepensioneringen i attsvenska ärden
rekommendera.

förmånsbe-gällatillinskränker sigsamordningBehovet attav
tjänste-delmindrepensioner. Enslutlönerelateradestämda och av

premiebestämda. Föravsnitt 4.2,redovisat ivipensionerna är, som
storlekPremienssamordning.behovingetdelen föreliggerden av

pensionintjänadstorlek;pensionensåterbäringtilldeladoch avgör
i sinskälfinnaskan detsjälv. Däremot att ettsig såsköter sägaatt

samordnasskallpensionsrättförmånsbestämthelhet system, vars
premiebestämtdelvispensionsrätt frånintjänadtidigaremed ett sys-

Problem uppstårförmånerna.premiebestämdaderäknar äventem,
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samordning skallnär ske pensionssystem inte likartadeär ochav som
kanske inte heller lika värde.av

Ett exempel på samordning, med tiden medfört problem ochsom
tillika sker nationsgränsema,över överenskommelseärsom mel-en

lan de nordiska länderna Danmark, Norge, Finland och Sverige om
samordning statlig tjänstepensionering, tillkom i början påav som
1970-talet. Samordningen sker i princip med finansi-sättsamma
ellt sistahandsansvar inom den offentliga sektorn i Sverige. Densom
enskilde får sin pension beräknad han hela tiden tillhörtsom om sys-

i det land han pensionerastemet från. Pensionsförmån tjänats isom
statlig anställning i nordiskt land betalasett inteannat Den sistaut.
arbetsgivaren står för hela pensionen. Sedan den svenska statliga
tjänstepensioneringen övergick till fungerar dennaett nettosystem
form samordning dåligt. En normalinkomsttagare till exempelav som
flyttar från finsk till svensk statlig anställning går misteen en om
hela sin finska pension han får svensk pensionmot att på i principen
10 inkomsten. Det bruttosystemprocent gällde tidigare iav som
Sverige betydligt för den intevärt samtidigt medvar mera som
tjänstepensionen tjänat allmän pension storleksordningav samma

den svenska. För ingen skall drabbas förlusteratt harsom fåttav man
justera pensionsutfallet i vissa enskilda fall.

5.2 Systemen för social trygghet i EU är

samordnade

Vår beskrivning pensionssamordning har handlat byteav om av an-
ställning mellan olika tjänstepensionssystem. När byteren person
anställning från land tillett byter han också socialförsäk-ett annat
ringssystem. kanDet då finnas behov samordning de olikaav av so-
cialförsäkringssystemen. Bland inom Norden har kon-annat genom
ventioner regler samordning gällt sedan lång tid. ochI med med-om
lemsskapet i omfattasEU Sverige dess regelsystem inom dettaav
område. Reglerna gäller också i Island, Liechtenstein och Norge som
omfattas EES-avtalet. Det omfattandeär regelsystemettav som
här endast mycket översiktligt skall beröra.

För tillförsäkra arbetstagare,att utnyttjar sig EU:s reglersom av
fri rörlighet, skydd den förlust de skulleom mot socia-göraannars av

rättigheter har ministerrådet utfärdat förordning EEG 1408/71nr
tillämpningen för socialsystemen trygghetom anställda,närav egen-

företagare och deras familjemedlemmar flyttar inom gemenskapen.
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574/72särskild förordning EEGförordningen finnsTill nr omen
har1408/71. Regelsystemettillämpning förordningen genom-nrav

revisioner under årens lopp.åtskilligagått
förordningenomfattasformer social trygghetDe nrsom avav

intresse i dettalagstiftning såvitt1408/71 all ärär samman-om, av
till-efterlevandepension. Förordningeninvalid- ochhang, ålders-, är

de byggergenerella och speciellalämplig allapå oavsettsystem om
statligtföreller inte, särskildaavgiftsbetalning systemutom an-

egenföretagareochgäller för anställdaställda. Förordningen ärsom
för famil-och flyktingarEU-land, för statslösamedborgare i samtett

till nämndaoch efterlevandejemedlemmar personer.
bakomliggande principer:förordningen vilar på fyraReglerna i

proratatemporis.exportabilitet ochsammanläggning,Likabehandling,
från EU-landlikabehandlingsprincipen harEnligt ettpersoner

omfattas förord-medlemsland ochbosatta iär annatett avsomsom
socialförsäk-frågaoch skyldigheter irättigheterningen omsamma

bety-medborgare.bosättningslandets Dettaringsförrnåner egnasom
gällandemedborgarskap inte kankrav påder göras gentemotatt per-

undantagslös och detförordningen. Regelnskyddas äravsoner som
landet innanvistelse ikrav viss tidsfår uppställas några på rättinte

inträder.till förmån
Sammanläggningsprinczpen egenföre-anställda ochsyftar till att

medlemsland inte påflyttar till eller får arbete i ett annattagare som
intjänat.de tidigarede rättigheterhärav skall mistegrund somom

bestämmelserlands lagstiftningPrincipen innebär upptarettatt, om
eller bosättningarbeteexempel viss tids försäkring,kräver tillsom

lagstiftningentillämpningenförmåner, det vidför till socialarätt av
perioder imedlemsland. Sådanaibeaktande sådan tidi ett annattas

tillgodoräknatshadedeskall alltså medräknaslandett annat som om
för degenomgående principlandet.i det förstnämnda Detta är en

omfattas förordningen.förmånsslag som av
invaliditet, ål-vidinnebär förmånerExportabilitetsprincipen att

inombetalasefterlevande skall kunnaoch tillderdom oavsettut var
för-någonSådana förmånerberättigade bosatt.denEU är somsom

inom ochEUskall alltsåmedlemsland kunnai exporterasvärvat ett
tilleller flyttarberättigade bor iutbetalas den ett annatäven om

medlemsland.
fall dåpension iberäkningProraratemporis-princzpen avavser

hari flera länderbosättningtill följd arbete ellerpensionstagaren av
Grundprincipenmedlemsland.till pension iförvärvat änrätt ettmer

beräknadproportionellthar tillhär pensionstagaren rättär att pen-en
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sion från och de EU-ländervart ett han har tjänat pensions-av som
Principen tillämpasrätt på så det i varje landsätt att görs en pen-

sionsberäkning med utgångspunkt från det belopp arbetstagarensom
skulle ha erhållit i pension från det landet den tid han tillgo-om som
doräknats i samtliga EU-länder hade fullgjorts i det aktuella landet.
På grundval detta teoretiska pensionsbelopp beräknas sedanav ett
faktiskt pensionsbelopp. Detta så andelutgör det teoretiskastor av
beloppet förhållandet mellanmotsvarar å sidan tiden i landetsom ena
i fråga och å andra sidan tiden i samtliga EU-länder.

Som gäller dessanämnts samordningsregler endast lagstadgade
socialförsäkringssystem och då med undantag för särskilda system
för statligt anställda. Arbete pågår dock inom EU med försökaatt
åstadkomma viss samordning både kompletterande tjänstepen-av
sionssystem och pensionssystem för offentligt anställda.av

5.3 EU:s samordningsregler syftar till främjaatt

rekryteringen

Syftet med bestämmelserna i EU:s pensionssystem överföringom av
pensionsrätt har behandlats EG-domstolen i mål 137/80 EG-av
kommissionen Belgien. Domstolen konstaterarmot reglernaatt om
överföring pensionsrätt avsedda underlättaär möjligheternaav att att
rekrytera från såväl den offentliga den privata sektorn i med-som
lemsländerna till EG:s administration.

Närmare bestämt uttalar EG-domstolen samordningsbestäm-att
melserna i artikel i bilaga11 till8 tjänsteföreskrifterna syftar till att
säkerställa EU:s tjänstemän får behållaatt de rättigheter de tjänatsom

i sitt hemland rättigheternaäven begränsade eller tillär ochom
med villkorade, framtida eller otillräckliga för berättiga tillatt ome-
delbar pension. Samordningen syftar också enligt domstolen till att
säkerställa rättigheterna beaktas i detatt pensionssystem berördasom

anslutna till iär slutet sina karriärer, i detta fallpersoner EU:sav
pensionssystem.

EU:s något vidlyftiga teknik för uppnå sina syften nämligenatt -
säkerställa pensionskapitalatt ett i hemlandet intjä-motsom svarar

nad pensionsrätt, överföra kapitalet och räkna det till tjänsteår iom
EU:s pensionssystem bör bakgrund de speciella förut-motses av-
sättningar råder i detta fall. Samordningsreglerna skall fungera isom
förhållande till mångfald pensionssystem med olika särdrag och ien
vissa länder med pension både från socialförsäkringen och komplette-
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rande tjänstepensionering. Andra, enklare tekniker kanske skulle fun-
fullt tillfredsställande bestämda medlemsländer,gentemot ettgera par

har bland rättviseskäl och förmodligen ad-ävenannatmen man av
ministrativa skäl velat ha enhetlig reglering samordningen.en av

skall tilläggas inteDet samordningsteknik klararEU:satt ens av
kompensera den "förlust" den i förtid avbryter intjä-att görsom som

nandet tjänstepension den privata sektorn i Sverige. be-Somav
skrivit i avsnitt nämligen5.1 den svenska tekniken baserad påär att
den delen intjänandet och kostnaden ligger i slutet dentunga av av
yrkesverksamma tiden. En svensk arbetsgivare på sig den kostna-tar
den, inte EU-institutionerna. framgåSom kommer avsnittattmen av

faktorer7 påverkar utfallet överföring, kan dock denom som en som
väljer överföra sin i Sverige intjänade pensionsrätt till EU:satt pen-
sionssystem bli kompenserad tillpå exempelsätt,annat genom en
lägre beskattning.
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övriga medlemsländer6 harI

genomförandet tagit lång tid

personalförordningar gäller för och övriga anställ-De tjänstemänsom
da i institutioner tillkom ursprungligen Efter bildandetEU:s år 1962.
år ministerrådet och kommissionen insti-1965 av som gemensamma
tutioner för de europeiska utformade kommissionengemenskapema
tillämpningsföreskrifter beträffande bilaga ochartikel i 8 andral1 ar-
tiklar i tjänsteföreskrifter pensionssystemet.EU:s rörsom

EG-kommissionen frågan aktivt6.1 driver

År uppmanade1970 kommissionen medlemsländerna tillämpaatt
reglerna överföring pensionsrätt. Uppmaningen ingetmötteom av

pensionssystemet länderna, Italien, träffa-Det istörsta ettgensvar. av
de principöverenskommelse, i övriga länder hävdadesystemenen men

det omöjligt tillämpa hänvisade antingen tillartikel 11. Manatt attvar
den nationella lagstiftningen överföringinte medgavatt av pen-

sionskapital eller till det mycket beräkna detekniskt svårtatt attvar
försäkringstekniska värdena.

med dåvarandeandra förhandlingsomgång påbörjades årEn 1974
nio Storbritannien kommedlemsländer. överenskommelse medEn

till stånd och kunde börja gälla följd överenskom-år 1975,snart av en
Förhandlingarna resulterademelse med italienskt pensionssystem.ett

tillsammans och Luxemburg godtogockså i Irland med Danmarkatt
ochprincipen. Kommissionen begärde formellt besked från Belgien

artikelNederländerna deras inställning och fick till llattsvar en-om
redan hade nationelldast kunde tillämpas i de fall medlemslandet

framfördeslagstiftning tillät överföring. Liknande invändningarsom
Tyskland och Frankrike.av
Svärighetema med få artikel i fle-till stånd tillämpning llatt aven

ide ursprungliga medlemsländerna ledde till kommissionenattra av
fråganenlighet med artikel i Romfördraget beslöt föra till EG-169

domstolen. vägledande redogjort för, harTvå domslut, vi tidigaresom
haft avgörande betydelse för förhandlingarna.en
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Den 20 oktober 1981 förklarade domstolen i mål 137/80 EG-
Belgienkommissionen Belgien hademot underlåtit fullgöraatt sinatt

skyldighet möjliggöra överföringatt pensionsrätt. Rättsliga åtgärderav
vidtogs därefter Nederländerna, Frankrike,mot Luxemburg och Tysk-
land för de inte uppfyllt sina förpliktelseratt enligt Romfördraget samt
återigen Belgien för landet intemot sig efteratt domsluteträttat från
1981. Nederländerna fälldes domstolen i mål 72/85 den 20av mars
1986.

målI 315/85 EG-kommissionen Luxemburg den 17 decembermot
19872 klargjorde domstolen medlemslandet kan välja mellanatt att
överföra antingen det kapitaliserade nuvärdet framtida förmånerav
eller inbetalade avgifter.summan av

Förhandlingarna återupptogs år 1987 med utgångspunkt från dessa
avgöranden. dagslägetl situationen denär det möjligt överfö-äratt att

pensionsrätt från Belgien, Danmark, Tyskland, Frankrike, Irland,ra
Italien, Luxemburg, Nederländerna och Storbritannien. Det innebär
dock inte pensionsrätt kan förasatt till EU:s pensionssystemöver från
alla pensionssystem i dessa länder. dagslägetI har överföringar av
pensionsrätt genomförts i cirka 10 fall.000

Så här sammanfattade generaldirektorat IX vid kommissionen si-
tuationen beträffande tillämpningen artikel ll i promemoriaav en
upprättad år fritt1993 översatt:

Tyvärr tillämpas artikel ll i bilaga till8 tjänsteföreskrifterna
inte till fullo.ännu

Alldenstund det något brådskandeär angelägenhet be-atten en
stämmelse i tjänsteföreskriftema tillkom i början 1960-taletsom
skall tillämpas alla medlemsländer, driver kommissionen aktivtav
sina förhandlingar och hoppas nå resultat så möjligtsnart utansom

återigen behöva tillbakaatt till EG-domstolen.
Kommissionen hoppas alltså lämpliga åtgärder kan vidtasatt nu

i medlemsländerna för avhjälpa situation haratt pågått all-en som
deles för länge.

1 Se avsnitt
Se avsnitt 3.2.2.
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ursprungliga6.2 medlemsländernaDe

Belgien

Officiella överläggningar mellan kommissionen och Belgien återupp-
år grundval tillfallandemetoden,1988 på speciell metodtogs av en en-

ligt vilken överföringen skall ske utfallande månatligaattgenom pen-
sionsbelopp tillfaller budget. värdetEU:s Beräkningen denav av pen-
sionsrätt överförs på vanligt i samband med anställ-görs sätt attsom
ningen börjar, betalningen sker först från och med uppnåddmen pen-
sionsålder i det belgiska pensionssystemet. Metoden unik för Belgi-är

och knappast med i artikelvad ll. Detöverensstämmer sägsen som
kan å andra sidan betalningstidpunkten endast fråga forsägas äratt en
de berörda pensionssystemen, tidpunkten betydelse försaknar den en-
skilde.

EG-domstolen uttalade i slutet år Belgien fortfarande1989 attav
agerade olagligt erforderlig lagstiftning drog tiden.att utgenom
Efter överenskommelse med Belgien till slut år 1991 lagEU antog en

tillämpning tillfallandemetoden. Enligt generaldirektorat vidIXom av
kommissionen överenskommelsen från deras sida betraktaär att som

engångsföreteelse och bristfällig lösning. särskilda skäl förSomen en
Belgien få tillämpa tillfallandemetoden framhåller emellertidatt man
dels påfrestningen på den belgiska statsbudgeten skulle bli förhål-att
landevis eftersom hela 30 personal belgisk,EU:s ärstor procent av
dels budget i detta fallEU:s inte behöver stå någon risk för valuta-att
kursens utveckling under tiden från anställningstidpunkten till betal-

lgstidpunkten.n
Fortfarande kvarstår del beträffande tidsgränser, efter-problemen

levandepension överföringar vilketoch for vissa betyder attgrupper,
kommissionens rättsliga åtgärder inte avslutade.Belgien ärännumot

Tyskland

Kommissionens förhandlingar med Tyskland, avbröts år 1983,som
återupptogs i slutet 1980-talet utgångspunkt från utkast tillmed ettav
överenskommelse Tyskland slutligt avtal träf-hade utarbetat. Ettsom
fades, efter godkännande Förbundsdagen kundetyska börjasom av
tillämpas år 1994.

1 Se avsnitt 7.4.
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Pensionsrätt förvärvats offentligt och privat anställdasom över-av
förs Bundesversicherungsanstalt fur Angeställte BfA till ochgenom
från EU:s pensionssystem. Värdet den pensionsrätt överförsav som
uppgår till de avgifter arbetsgivaren och den anställdesumman av som
betalat. Statstjänstemän, Beamten, har pensionssystemett egetsom

till förmåner vid förtidautan rätt avgång, försäkras retroaktivt i BfA
de slutar i förtid. Därifrån kan de sedan överföra sin pensionsrättom
de anställs inär EU-institution.en
Det mindre vanligtär överföring pensionsrätt skeratt frånav

Tyskland. Bedömningen förefaller det förmånligare be-äratt attvara
hålla till tysk pensionrätten överföra den tillän EUzsatt system.

Fortfarande återstår det för kommissionen träffa särskildaatt över-
enskommelser vissa kompletterande pensionsplaner och med Lan-om
desversicherungsanstalt fur Angeställte LVA beträffande delstatsan-
ställda.

Frankrike

slutetl år beslöt1983 Frankrike skulle tillämpa artikelattav man
och promemoria överlämnades till kommissionen. Meningsskiljak-en
tigheterna mellan Frankrike och kommissionen förfarandet attom
överföra pensionsrätt utgå från det försäkringstekniskaatt vär-genom
det löstes nämnda dom i målet 315/85 kommissionengenom nyss mot
Luxemburg.

Förhandlingar återupptogs år 1988 med utgångspunkt från för-ett
slag från Frankrike socialförsäkringenrör Code des Pen-samtsom
sions Civiles Militaires de retraite CPCM ochet IRCANTEC för of-
fentligt anställda. Diskussioner har också förts med de pensionsfonder
inom den privata sektorn, AGIRC och ARRCO, kompletterarsom so-
cialförsäkringen. Enligt detta förslag skulle överföringar pågöras
grundval de avgifter betalats till respektiveav system.som

Vid under år 1990 löstesmöten problem med överföring för tillfäl-
ligt anställda i EU:s institutioner och överföring for egenföretagare.
Godtagbara lösningar har utformats i antal frågor beskatt-ett rörsom
ningen överföringsbelopp, tidsplaner för administrativa rutiner ochav
beräkningen dröjsmålsränta. Avtal träffades och överföringarna harav
kommit igång år 1994. Vissa pensionskassor med kompletterande

inom den privata sektornsystem står fortfarande utanför detta.
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Italien

kommissionen överenskom-1970-talet träffadeRedan i slutet på en
Nazionale della Previdenza Sociale INPS,melse med lIstituto som

överföra sina pensionsrättighetermöjligt för EU-anställdadetgör att
återvänder till Italien, tilleller, de INPS.till pensionssystemEU:s om

lämnades år tillförfarandet vid överföringenInformation sammaom
lokala kontor.regionala ochINPS:s

sektorn och pensions-tjänats i den offentligaPensionsrätt som
pensionssys-sektorn överföras till EU:splaner inom den privata kan

närvarande blandöverföring.efter intern FörINPS vägrartem genom
sina medlem-överföraför egenföretagareandra pensionssystemen att

komma tillpensionsrättigheter till INPS eller EU. För rättaattmars
överenskommelsenomförhandlaplanerar kommissionenmed det att

överenskommelse med berör-eller förhandla frammed INPS att en ny
da system.

Luxemburg

överfö-pensionssystemdet möjligt tilllag från år 1979 EU:sEn gör att
betalat till Luxemburgsoch arbetsgivareavgifter arbetstagarera som

varit möjligtdet barapensionskassor. Dessförinnan hadetvå attstora
egenbetalda avgiften.överföra den

Nederländerna

överföra pensionsrättblev möjligtlag från år detGenom 1987 atten
för offentligt anställda,pensionsfondintjänats i Nederländemassom

Pensioenfonds Till-Stichting ABP.PensioenreglementABP, numera
hadeavslöjade antal problemlämpningen lagen göraattett somav

tiden dessförinnan,anordningar gällt undermed de övergångsvisa som
innehållits elleranställda beloppsituationen för tillfälligt och som

för kommissionenöverföringsbeloppen.dragits från Representanterav
vid år 1990.dessa problemoch lösteABP möteettmerparten av

lösning påemellertid inte möjligt kommaDet överensatt om envar
skulle överföras.beloppproblemet, nämligen vilkadet största som

deklareradeotillräckliga, varfördemKommissionen ansåg manvara
artikel iförfarande enligt 169 Rom-sin avsikt påbörja rättsligtatt ett

förklara varför överfö-uppmanade Nederländernafördraget och att
avgifter.betalda Denringsbeloppen i vissa fall lägre än summan avvar

premiereserver, iberäkningenholländska regeringen svarade att av
grunder, gjordes oberoendemed gällande försäkringstekniskaenlighet

fall inte gjorde någonde avgifter betalats och lagen i vartattav som
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skillnad på överföringen skulle ske till pensionsfond iom en annan
Nederländerna eller till EU:s pensionssystem.

Kommissionen kunde godta det och återupptog därför för-svaret
handlingarna med Nederländerna. Problemen lösta och sedanär nu
1992 finns det fungerande anordningar för överföra pensionsrättatt

intjänats i ABP och andra holländska pensionssystem till frånsom och
EU:s pensionssystem.

6.3 Senare anslutna länder

Danmark

Överföring pensionsrätt från pensionssystem tillett vidav ett annat
byte anställning inget problemär i Danmark, den januarilav som
1973 blev medlem i Europeiska gemenskaperna. Något förbud mot
återköp föreligger inte, det vanligtutan är förekommandetvärtom en
form pensionssamordning. 1976 ändrades pensionsreglerna förav
statsanställda, tjenestemandspensionsloven, så statlig tjänstepen-att
sionsrätt ålders-, invaliditets- och efterlevandepension kan överföras
till EU:s pensionssystem.

Enligt den danska pensionsbeskatningsloven skall huvudregelsom
vid återköp avgift betalas 40 beloppet och resterandeprocenten av
belopp inkomstbeskattas. Detta gäller dock inte beloppet betalasom
till pensionssystem Överföringeniett ställetannat för till den enskilde.
får inga avgifts- eller skattemässiga konsekvenser under förutsättning

berörda pensionssystem finnsatt angivna i lagen, vilket bara har kan-
gälla Försäkrings- och Öxer-nat penninginstitut med i Danmark.säte

föring till pensionssystem utanförett Danmark har däremot medfört
avgifts- och skatteplikt.

Möjlighet överföra intjänad pensionsrättatt till EU:s pensionssys-
har alltså funnits,tem på grund skattereglema har i praktikenmen av

endast fåtal överföringar gjorts.ett Kommissionen har inte accepterat
detta vid överläggningarutan med Danmark framhållit skattereg-att
lerna utgjort avgörande hinderett utnyttjandet möjlighetenmot attav
överföra pensionsrätt. Från dansk sida har hävdat nationellaattman
skatteregler inte omfattas EU:s jurisdiktion, de intern nationellärav en
angelägenhet.

År 1984 Danmark fram förslagtog till ändring pensionsne-ett av
skatningsloven så avgifts- och skattefriatt överföring till EU skulle 1a-

möjlig. Men eftersom den danska regeringen ville säkerra på attvara



SOU medlemsländer... 851996:57 I övriga

det överförda beloppet inte dansk beskattning skulle betalasutan ut
avgångsvederlag till i förtid lämnar sin EU-som personer som

anställning till pension, föreslog den kommissionenrätt skulleutan att
avdrag för dansk skatt avgångsvederlaget och överföragöra skatten

till Danmark.
Kommissionen kunde inte sådan lösning och under deacceptera en

fortsatta överläggningarna utarbetades lösning på problemet.en annan
överfördaDet pensionskapitalet skulle återföras till Danmark efter en

modell redan användes Irland och Storbritannien. Genomfö-som av
randet drog emellertid tiden och förstskedde efter det kom-ut att
missionen den 2 september 1993 skickat skrivelse till den danskaen
regeringen i vilken den framhöll Danmark inte hade uppfyllt sinaatt
förpliktelser enligt tjänsteföreskrifter.EU:s skrivelsen förbehöllI sig
kommissionen därför kallat motiveratså yttranderätten att ettavge

Danmark i ärendet i enlighet med artikel 169 i Romfördraget.mot Re-
geringen fann då Danmark skyldigt skattelagstift-att attvar anpassa
ningen i överensstämmelse med kommissionens kritik. Bedömningen

i fall väntade stämning vid EG-domstolen med bety-att annatvar en
dande risk för Danmark skulle fällas.att

Lösningen innebär överfört pensionskapitalatt om en person som
till EU:s budget slutar sin EU-anställning till pensionrättutan men
istället får avgångsvederlag i form engångsbelopp, skall denett ettav
del avgångsvederlaget hänför sig till det tidigare överfördaav som
beloppet återföras, ökat med och bonus. Kommissionen betalarränta
det belopp skall återföras till konto i Danmarks Nationalbank,ettsom
vilket administreras Told- Skatteregion Maribo. Individen skallav og
sedan meddela Skattemyndigheten vad skall ske med det återfördasom
beloppet. Antingen kan det överföras obeskattat till valfrittett men
godkänt danskt pensionssystem eller betalas kontant efter föravdragut
den 40-procentiga avgiften och inkomstskatt. SkattemyndighetenOm
inte fått något meddelande inom månader efter återföringen3 görs en
kontantutbetalning.

långa tidsutdräktenDen innan överföringen pensionsrätt frånav
Danmark har börjat, har naturligtvis medfört komplikationer. Ettnu
resultat det med facit i hand lättare för den enskilde bedö-är att är att

utfallet överföring. harDet gått cirka 20 år sedan Danmarksma av en
anslutning, varför många danskar varit anställda i administ-EU:ssom
ration hunnit börja uppbära pension. möjligtDet för sådanaär även

i efterhand genomföra överföring.attpersoner en
kanDet tilläggas folkepension och arbejdsmarkedetsATPatt

tillaegspension inte kan överföras, vilket framgår kommissionensav
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tillämpningsföreskrifter överföring från Danmark. Danmark harom
dessa pensioner inte tjänas in detpå förutsättsansett att enligtsätt som

artikel 11.2. Till saken hör kompletterande tjänstepension denatt utgör
helt dominerande delen den totala pensionen. inteATP, alls harav som
någon motsvarighet i svensk ATP, endast med cirka 000 dans-1utges
ka kronor i månaden. Hållbarheten i detta undantag kommer förrnodli-

få rättsligt prövning, då enskilda individer haft invändningarattgen en
de inte kunnat överföra ATP.mot att

Fortfarande kvarstår olösta problem i enskilda fall beträffande
överföring till efterlevandepension.rättav

Grekland

Grekland blev Europeiska gemenskapernas tionde medlemsland år
1981. Efter förhandlingar hölls fem förklaradeår Greklandsom senare

beredd vidta nödvändiga åtgärder för tillämpningenatt attman var av
artikel 11. Trots överläggningar med kommissionen haratt ägtsenare

har så inte skett. En överenskommelse kanännu dock, enligtrum,
uppgift från generaldirektorat IX, förväntas inom det året.närmaste

Spanien

år efterTre sitt inträde år 1986 i Europeiska gemenskapema, informe-
rade Spanien kommissionen förslag till förordning överfö-ettom om
ring pensionsrätt från och till landets socialförsäkringssystem ochav

Överföringende statsanställdas pensionssystem. skulle baserad påvara
det kapitaliserade värdet intjänad pensionsrätt. Efter det kom-attav
missionen lämnat synpunkter förslagetpå återkom Spanien år 1994
med utkast. Då det inte möjliggör överföring till efterle-ett nytt rättav
vandepension godtas det inte kommissionen.av

Frågan Spaniens underlåtenhet fullgöra sina skyldigheter harattom
kommissionen nyligen förts inför EG-domstolen.av

Irland

Irland, blev medlem i Europeiska gemenskaperna år 1973, möj-som
liggjorde år efter överenskommelse med kommissionen,sex senare, en
överföring pensionsrätt tjänats i den statliga sektorn. I slutetav som
på 1980-talet träffades överenskommelse skulle gällaatten om samma
för vad kan liknas vid den kommunala sektorn.närmast regelEnsom

återföring pensionsrätt vid medavgång avgångsvederlag frånom av
EU-institutioner infördes, liknande den vi beskrivit beträffandenyss
Danmark.
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finns ingaDet överenskommelser eller andra medarrangemang
privata pensionssystem, överföringar möjliga frånäven delärom en

dem.av
irländskaDen regeringen har uttryckt tvivel huruvida artikel l lom

verkligen tillämplig denpå allmänna försäkringen och harär hänskjutit
frågan till särskild juridisk expertis. Kommissionens inställning är att

måste insistera alla skyldigheter förknippade medatt ärman som
tillämpningen artikel ll skall fullgöras.av

Portugal

År anslöts1986 Portugal till Europeiska gemenskaperna och årett par
hölls första förhandlingsomgång med förrepresentantersenare en

pensionssystemen inom såväl offentlig privat sektor. Portugal harsom
underrättat kommissionen förslag till Förordning tillämp-ettom om
ningen artikel ll, sedan haft överläggningarav som man om.

Storbritannien

Efter överläggningar, följde på Storbritanniens anslutning år 1973som
till de Europeiska gemenskaperna, träffades principöverenskom-en
melse med kommissionen överföring pensionsrätt för anställdaom av
inom den centrala statsförvaltningen, the Principal Civil Service Pen-
sion Scheme PCSPS. Ett år kunde de första överföringamapar senare

Modellen med obligatorisk återföring för deäga frånavgårrum. som
EU-anställning med till avgångsvederlag istället för pension,rätten

vi beskrivit beträffande Danmark, utformades ursprungligensom ovan
och för Storbritannien.av
Det inte möjligt överföra pensionsrättigheterär ännu från denatt

privata sektorns pensionsfonder, kompletterande tjänstepen-som ger
sion pension från den allmänna försäkringen. Fondernautöver kan i
princip inte skyldiga överföra pensionsrättigheter,är underattmen- -
förutsättning de följer de rutiner lagts fast, inklusive återföring.att som
Överföringar teoretiskt möjliga eftersom villkorär systemensmen,
normalt inte erbjuder möjligheten återföra pensionskapitalatt som ur-
sprungligen förts från dem, kan pensionsrätt i praktiken inte överfö-ut

förrän förvärvat till pension från detEU. För krävsrättras personen
tio års tjänstgöring i EU eller pensionsåldern 60 årsagt attsom upp-

nåtts.
År 1984 informerade den brittiska regeringen officiellt kommissio-

Överföringar pensionsrätt inte kunde från den all-att görasnen om av
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försäkringen på grund rättsliga komplikationermänna beror påav som
det på vilket försäkringen utformad.sätt är

Förhandlingarna i denna fråga ligger för skall kunnaattnere man
koncentrera sig på vissa aspekter på överenskommelsema PCSPS.om

gällerDet sådant ansökningstidens längd, retroaktiv tillämpningsom
från år då tjänsteföreskriftema1962 började gälla och huruvida över-
föringen skall omfatta till invalidpension och efterlevandepen-rätten
sion.

Kommissionen insisterar, det gäller Storbritannien, påäven när att
alla skyldigheter förknippade med tillämpningen artikel llärsom av
skall fullgöras.

6.4 Nyligen anslutna länder

Österrike

ÖsterikeKommissionen har från redan fått utkast till lag över-ett om
överläggningar Österrikeföring pensionsrätt. har påbörjats,av men

har tagit tillbaka sitt utkast till lagstiftning och förklarat attsenare man
ändrat inriktning på de åtgärder vidta.attsom man avser

Finland

Finland har utarbetat förslag till deavtal med Europeiskaett gemen-
skapema tillämpningen artikel Förslaget reglerar dell. juridis-om av
ka och tekniska förutsättningarna för överföring pensionsrätt frånav
de finska lagstadgade arbetspensionssystemen, täcker såväl densom
offentliga den privata sektorn. Eventuella frivilliga kompletteran-som
de tjänstepensioner omfattas inte förslaget de i och för sigävenav om
omfattas artikel ll. allmänna folkpensionenDen inte hellerav avses
komma omfattas, i det fallet beroende på den inteatt attmen anses
omfattad artikel Folkpensionenll. i Finland nämligen inkomst-ärav
prövad och endast avsedd för dem ingenmed eller låg pensionsin-
komst.

Enligt förslaget skall ansökningar överföring delges Pensions-om
skyddscentralen, central instans för inom den pri-är systemensom en

sektorn, har vissa uppgifter offentliganställdasvata ävenmen som om
pensioner registrerade. Det skall överföras det försäkringstek-ärsom
niska värdet den framtida pensionsförmån tjänats vid avgångav som
från anställning i Finland. Eftersom några motsvarande beräkningar av
värdet inte för finska behov, kommer försäkringstekniskagörs grunder
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innebärFörslagetändamål. attför dettasärskiltutarbetasbehövaatt
andratillpensionsrättöverföramöjligtskalldet att organäven vara

för. Tysk-gällertjänsteföreskrifternadeEU-anknytningmed än som
punkten.denförebildförefalleravtal med EUlands vara

pensionskapital åter-ochpensionsrättförslagetenligtskallVidare
tillupphörEU-anställningen rättfalli de utanFinlandtillföras pen-

Storbritanniensoch över-IrlandsDanmarks,frånförebildeftersion,
i deavgångsvederlagdetkommissionen. Avmedenskommelser som

Finlandfrånöverförtstidigarebeloppskall detbetalasfallen ut som
försäk-enligt deantagitsmed denuppräknatdit, räntaåterbetalas som

Återföringenfinskadetanvänds i systemet.grunderringstekniska som
pensionsrättenvilketipensionssystemet,ursprungligatill detskeavses

sigförbinderindividensäkerställshela attDetåterupprättas. genom
överföringen.samband meddärtill i

kommissionenmellanöverläggningar höllsavtaltillförslagetom
meningsskil-egentligaNågraHelsingfors.ijanuari 1996Finland ioch

degodtogsidakommissionens attFråninte.framkomjaktigheter man
avtalet,utanförlämnastjänstepensionssystemenkompletterande men
pensionsrättsådanöverföringansökernågonframhöll avatt omom

fåvillefolkpensionenfinskaöverföras. Denkunnaden enmåste man
artikel 11omfattasdenbedömakunnaförbeskrivning att avomav

försäkrings-deexempel påkommissionenvilleVidareinte.eller se
pensionsrättöverföringsbarvärdetberäkningartekniska somavav

godkän-skallavtaletAvsiktenfinska äri de attskulle systemen.göras
institutioner.för EU:sochriksdagen representantfinskaden ennas av
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utfalletpåverkarFaktorer7 avsom

från EUochtillpensionsöverföring

överföringaspekterolikabelysauppdraghaft iharUtredningen att
enskildedenförEnpensionssystem.och från EU:stillpensionsrättav

respektiveipensionsrätternaskall värderahur hanaspektviktig är
ställshanfrågadendetöverföra,inteöverföra eller ärAtt somsystem.

uppgiftvårdet inte attinte. Vifinnsenkeltinför. Något somsersvar
vi harvanskligtalltfördetbeslutsådantråd inför menett vore -ge -

utfallet.påverkarfaktorerhuvudsakligavilkatittat på som
tidsperspektivlångadetvill vi betonamed extremtbörjaTill att

35-årig EU-nyanställdpensioner. Enpåanläggamåstemansom
medlem-ipensionintjänaduppgifter ettutifrånskalltjänsteman om

bedömningEU-pensionen göraförbättringberäknadochsland enav
hanskalldetkunna görakanske år. För30blirutfallet atthur omav

skat-ekonomin,utvecklingenochlöneutvecklingsinspå avegenom
och i EU:smedlemslandet system.ipensionsförhållandenaochterna

ocharbetathartidigareenskild,frågauppgift. DenlättIngen somen
hansigställaskallSverige,exempeli tillpensiontilltjänat omrätt

fördelaktigt ärekonomisktalternativ mestvilketbedöma ärvill som
pensionsrät-överförbaradentillknutnapensionsbeloppdehur stora -

från Sve-fåframtid har uthan i rätt attkommer attten envara, som-
skatt.avdrag förefterrespektive EU,rige

perspektiv.samordningen annatgranskat ettnyligenharEU ur
undersökadelskonsulteroberoendelåtithar reg-Kommissionen om

pensionsrättöverföringföljdtilltjänsteårberäkningförlerna avavav
tillgodoräknatochkapitalöverförtmellanråderbalanssådanaär att

aktu-budget. leffekt EU:sreglernasberäknadelstjänsteår,antal en
slutsat-dras1995vårenministerrådetredovisats förstudieariell som
mellanbalanstillförsäkrardesåutformadereglerna attärattserna

Dettapensionsrätt.tillgodoräknadformkostnad iochkapitalintäkt av
dödlighet, räntaantagandenaförutsättningunderdockgäller att om

adekvatochfärsktillmed hänsynregelbundetlöneökningoch överses
tionde år.förslagsvisfortsättningeni vartochstatistik, nu

harbudgetEU:ssamordningsreglerna hareffekt manVilken
tillräck-finnsintedet etttill eftersomställning ännuvelatdock inte ta
slutsatsuppgifter. Ennödvändigamedurvalrepresentativtligt stort
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dras i studien är reglerna intesom att utformadeär med hänsyn till den
långa tidsperid i praktiken hunnit gå från anställningstidpunktsom till
överföringstidpunkt. På grund den ekonomiska utvecklingenav har
detta sannolikt inneburit förlust för EU:s budget. Det framhållsen som
mycket angeläget de medlemsländeratt inteännu färdigaär medsom
de åtgärder krävs för överföringen pensionsrättsom vidtarav snarast
erforderliga mått och steg.

1 F örsäkringstekniska frågor

Av grundläggande betydelse de försäkringstekniskaär antaganden och
ligger bakomannat de kapitaliseringsfaktorersom används EUsom av

och motsvarande faktorer i det berörda svenska pensionssystemet. Det
handlar i huvudsak antaganden återståenderänta,om livslängdom om
och efterlevandepension.om

Följande tabell uppfattning hur betydelseger en stor åldern,om
ochräntan livslängden har vid beräkning det kapitaliserade nuvär-av

det pensionsbelopp.ett Antagandenaav livslängd överensstämmerom
med de antaganden SPP tillämpar frånnya och med årsom 1994.

Det kapitaliserade belopp årligmot pension påsom 10 000svarar en
kronor från och med 65 år.

Tabell 7.1

Man 40 år Kvinna 40 år Man 45 år Kvinna 45 år
Ränta lever 25+l5 år lever 25+21 år lever 20+16 år lever 20+2l

3 % 57 500 kr 70 500 kr 67 000 kr 82 000 kr
4 % 41 500 kr 50 000 kr 50 kr500 61 000 kr
5 % 30 000 kr 36 000 kr 38 500 kr 46 000 kr

Tabellen visar spännviddenatt mellanär de olikastor pensionskapital
krävs för visst pensionsbeloppettsom vid alternativa livslängds- och

ränteantaganden och i skilda åldrar.
Det bör observeras förstaatt vid överföringsteget pensions-en av
frånrätt Sverige till EU är kapitalbeloppatt ett motsom svarar pen-

sionsrätten skall beräknas i Sverige enligt reglerna för det berörja
svenska Ävenpensionssystemet. två berättigade är ålderom av samma
och kön kapitaliseras pensioner storlek till olika beloppav samma an
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antagandena och livslängd olika. svenskaDetränta ärom pen-
sionskapital skall överföras i de fall bak-kan alltså variera ävensom
omliggande förmåner storlek och de berättigadeär ärav samma
enäggstvillingar.

Antaganden7.1.1 räntaom

kapitalisering intjänadränteantagande Vid denEU:s 3,5är procent. av
enligt arti-pension vid överföring pensionsrätt från EUgörssom av -

såledeskel i bilaga till tjänsteföreskrifter detl1.l 8 EU:s är räntaen-
realränteantagandeanvänds. praktiken detpå 3,5 I ärprocent ettsom

i samband medeftersom pensionen värdesäkrad höjningarär genom
lönerevision.årligaEU:s

kallat linjärtbaserat med såpensionssystem på slutlönenEU:s är
den intjänadeintjänande pensionen. innebär värdetDet att av pen-av

förmånen höjs. Kapitali-sionsrätten ökar i mån lönen ochsamma som
överföring pensionsrättseringsfaktorerna skall användas vidsom av

tjänsteföreskrifter hartill enligt artikel 11.2 i bilaga 8 tillEU EU:s --
därför med beaktande antagande 75-procentigbestämts ett enav om
löneökning år eller årlig löneökning30 1,88 Räntean-procent.en

bakgrunden den löneökning-tagandet den minskat medär mot antagna
fram till dock längst i till60 år, 30 år, från 3,5 1,62 Anta-procent.en

gandet löneökning innebär således det krävs störreettatt pen-om
till mindresionskapital eller visst kapital berättigaromvänt att ett en

kapitaliseringsfaktorerpension. förklaringen till deDetta är att som
mycketskall användas vid överföring till pensionssystem såEU:s är

allt åldrar, skall användas vid överfö-högre, framför i lägre deän som
ring därifrån tabellerna kapitelse 3.2 och 3.3 i 3.

används i Sverige varierarränteantaganden för närvarandeDe som
högre vilket in-mellan och således något EU:s,3,5 5 De änärprocent.

litet, såvittnebär det svenska pensionskapitalet förhållandevisäratt
det beror på räntan.

Antaganden livslängd7.1.2 om

framgått tabellSom skillnaden mellan och kvinna i 7.1av ovanman
har återstående pensionskapitalets storlek.livslängd betydelse förstor
Enligt tabellen skall läng-kvinnas pension betalas under 6 år5uten -

tid vilket betyder pensionskapital behöverkvinnansän attre en mans,
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cirka 20 större Vid överföringprocent än pensions-vara mannens. av
till EU:srätt betyder detta kvinna börsystem föraatt över störreetten

kapital vad iän ålder och med intjänadeen man samma samma pen-
sion Som framgår kapitaliseringsfaktorernagör. i tabell i3.2 avsnittav
3.2.3 behöver hon kapitalstörre för fåett tillgodoräknaän attmannen

antal tjänsteår han.samma som
Detta problem. Påär år har iett Sverige könsneutrala for-senare

säkringstekniska grunder börjat användas för tjänstepension. Det inne-
bär det vid beräkning kapitalvärdeatt vid återköp eller motsvarandeav
normalt inte någon skillnadgörs mellan och kvinna. Beträffandeman
den reformerade allmänna pensionen, inkomstgrundad ålderspension,

situationen likartad;är individens tillgodohavande de båda pen-
sionskontona inte beroendeär denne eller kvinna.är Denav om man
svenska könsneutraliteten matchas således inte kapitalise-EU:sav
ringsfaktorer, vilket betyder den svenska kvinnan systematisktatt
missgynnas jämfört med skälAv kommer beröra iattmannen. som

avsnitt står dock missgynnandetnästa inte i proportion till skillnaden i
livslängd. ställetI forantagen nämnda 20 det sigrörprocentovan om

5 9 beroende på ålder. Det kan tilläggasprocent så längeatt antagan--
dena livslängd inte identiska med demär tillämparEU uppstårom som
ingen absolut rättvisa mellan könen, inte heller i de fall de svenska
grunderna könsdifferentierade.är

EU:s nuvarande livslängdsantaganden kortare de användsär än som
i Sverige. baseradeDe denär offentliga sektorn i Västtyskland åren
1958 1962. Antagandena innebär viss pension i Sverigeatt etten ger-

jämförelsevis pensionskapital och vidarestort det pensionskapitaletatt
jämförelsevis hög pension i EU. Livslängdsantagandenager en gynnar

således överföring pensionsrätt från Sverige till EU. Påen motsva-av
rande missgynnarsätt antagandena det omvända. En överföring av
pensionsrätt från EU, med pensioner med kort utbetalningstid,antagen

litet kapital i Sverige,ett med pensioner med långger antagensom ut-
betalningstid, låga pensioner. förhållandeDetta kommer dockger att
rubbas EU:s antaganden i enlighet med vadöver rekom-om ses som
menderas i tidigare nämnda aktuariella studie.

7.1.3 Sparande och risk

Ytterligare aspekt överföringen pensionsrätt vilken fördel-ären av
ning mellan sparande och risk, mellan ålderspension och efterlevande-
pension råder i de berörda pensionssystemen. EU:s inne-som system
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änklingspension normaltfattar livsvarig änke- respektive som upp-en
med svenska förhållan-till ålderspensionen. Jämförtgår 60 procent av

den det efterlevandeskydd.är ett stort
efterlevandepen-den allmänna försäkringen i SverigeInom utgör

normalfallet finns detsionen förhållandevis liten del. I en-numera en
tjänstepensionssystemendast ettårig omställningspension. Inomen

tillförsäkringen,finns i löneskikten täcks den allmännasom uppav
efterlevandepension. lö-basbelopp, i bästa fall För7,5 temporären

pensionfinns i vissa livsvarig på 50neskikten däröver system pro-en
fribrevs-ålderspensionen. Endast vissa dessa förmåner ärcent avav

intjänad förmån eftervill det finns tillgrundande, det säga rätt av-en
inte heller någontjänst. så inte fallet finns detgång Om är pen-ur

överföra.sionskapital att
således betydligt i deAndelen sparande för ålderspension störreär

överföringsvenska pensionssystemen i EnEU:sän system. av pen-
omfördelningdärför isionsrätt från Sverige till resulterarEU att en

efterlevandepension, vilket innebär ål-från ålderspension tillsker att
överföring frånderspensionskapitalet minskar. gällerOmvänt att en

pensionsrättentill ålderspensionsdelen itill Sverige bör ledaEU att
svenskai detökar, naturligtvis beroende hur fördelningen utav ser

kapitaliseringen dentill vilket överföring sker. Vidpensionssystem av
ålderspensionenbarai intjänade pensionsrätten beaktas inteEU utan

invalidpensionen, be-efterlevandepensionen. inteockså Däremot som
traktas riskförsäkring.som en ren

effekt kanuppfattning betydelsen dennaFör näm-att ge en om av
ålder-tillefterlevandepension uppgår 50 procentatt avnas en som

pensionskapitalet med 20 30spensionen belastar det totala procent,-
denneanställde tjänar pensionen Omden ärär enen man.om som

grund kvinnanbelastningen mindrekvinna, lOär än attprocent, av
aktuelltfallet sällan bliroch det därför i detnormalt överlever mannen

behöver kvinnanmedmed efterlevandepension. Jämfört mannenen
för efterlevande-kapitalkapital för sin ålderspension mindremer men

skillnaden mellan EU:sockså förklaringen tillpension. Detta är att
tabellmindre vadför och för kvinnakapitaliseringsfaktorer änärman

medan kapitalise-ålderspensionindikerar. Tabell gäller endast7.1 7.1
kombination ål-och gällerringsfaktorerna i tabellerna 3.1 3.2 aven

efterlevandepension.ders- och
fördelningen mellanSammanfattningsvis innebär den olika sparan-

frånpensionsrätt Sve-de och risk exempelvis för överatt en man som
ålderspensionskapital hansrige till förlorar del sittEU mot atten av
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eventuella hustru får betydligt bättreett efterlevandeskydd det honän
hade i Sverige.

7.2 Höjning pensionav

Vi har hittills behandlat faktorer påverkar pensionsrätten vid själ-som
överföringen, hur pensionsrätten omräknasva den försnär frånöver
pensionssystemett till Lika viktigett fråganannat. hurär pensionsrät-

eller pensionsförmånemasten storlek utvecklar sig framöver under
anställningstid och under utbetalningstid. Var kan de kommaantas att
utveckla sig förmånligast, höjs pensionsförmånerna i Sverigevar mest,
eller i EU

En omständighet inte får bort vid jämförelsetappas tid-som ären
punkten från och med vilken de olika förmånerna förutsätts betalas ut.
Ålderspensionen från EU betalas livsvarig förmånut från 60som en
år. En begynnelsetidpunkt höjer pensionen endastsenare den inteom

hel från början,är inte 35 tjänsteår kan tillgodoräknas vid 60 år.om De
svenska förmånerna normalt beräknadeär efter utbetalning från ochen
med 65 år och i detär avseendet betydligt mindre värda EU-än
pensionen. De premiebestämda tjänstepensionemas belopp dess-är

normalt inte beräknadeutom med utgångspunkt från livsvarig utanen
från femårig utbetalning.en

fiktivaDen pension till EU överförtett pensionskapitalsom om-
räknas till ökar under anställningstiden med den anställdes löneökning.
Under utbetalningstid ökar den i den utsträckning ministerrådetsom
beslutar det beslutarnär lönerna. Ju spännviddenstörre mellanom är
begynnelselön och slutlön, desto ökar värdet den fiktiva EU-mer av
pensionen eller den överförda pensionsrätten. En låg begynnelselön är
värdefull också på det tjänsteårensättet denatt fiktiva EU-som
pensionen omvandlas till blir fler lägre lön pensionen ställssom
mot.

Detta skall jämföras med pensionsförmånerna i Sverige. Vad skulle
de öka med pensionsrätten i Sverigestannar Beroende påom pen-
sionssystem handlar det olika slag indexering eller återbärings-om av
tilldelning, utöver antagen ränta, pensionssystemet förknippatärsom
med. Som vi redovisat i kapitel 4 varierar det starkt mellan de olika

från ingen höjningsystemen, alls olika formeröver pris- eller löne-av
indexering till osäker normalt långsiktigt återbä-en men gynnsam
ringstilldelning.
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7.3 Avgångsvederlag i stället för pension

Om den överfört pensionsrätt till EU:s pensionssystem slutar sinsom
anställning innan han har förvärvat till ålderspension, får hanrätt sinut
överförda pensionsrätt tillsammans med den han tjänat i anställ--
ningen avgångsvederlag i formett engångsbelopp. Dettaettsom av-
inträffar han vid avgången varken har uppnått års ålder60 eller harom
varit anställd i EU-institution i minst tio år och under förutsättningen

det aktuella medlemslandet inteatt överenskommit med EU obli-om
gatorisk återföring, till exempel Danmark gjort.som

Avgångsvederlagets storlek har betydelse huvudsakligen ettsom
belopp jämföra med det kapitaliseradeatt nuvärdet den pensionav som
den EU-anställde, då han slutar, har få utbetald från ochrätt med 60att
år eller har få Överförd tillrätt det pensionssystematt hansom senare
ansluts till. högstaDet beloppet skall gälla, i det fall avgångsve-utom
derlaget betalas i form engångsbelopp.ut ettav

Det potentiella avgångsvederlag skapas vid överföringensom av
pensionsrätt består två delbelopp. Det tredjedel detärav ena en av
överförda kapitalet, vilket skall tänkt egenavgift. and-motsvara Deten

1,5 månadslönär tjänsteår eller annorlunda uttryckt 12,5ra per procent
årslönen i EU-anställningen multiplicerad med antalet tillgodoräk-av

nade tjänsteår. Arbetsgivaren kan enligt beräkningarEU:s haantas
16,5 lönen, vilket innebäravsatt bristprocent på 4 procentenhe-av en

eller 16 det totaltter överförda beloppet.procent Det endast dettaärav
andra delbelopp i avgångsvederlaget påverkas EU:s kapitalise-som av
ringsfaktorer och därmed de antaganden med beskrivit imera som
avsnitt 7.1 försäkringstekniska frågor.om

Bristen 16 kan bara delvis försvaras medprocent del kost-att av
naden för pensionssystemet riskförsäkring, eftersom det vid tid-avser
punkten för överföringen inte föreligger någon risk för tiden dessför-
innan. Ett framtida riskpensionsfall kan dock resultera i högre kost-en
nad på grund de tillgodoräknade tjänsteåren. Resonemanget viav som
fört för komma fram till 16 enbartatt hållbart denär be-procent om
räknade kostnaden för EU:s pensionssystem på 24,75 lönenprocent av

korrekt. förefallerDenär beräknad i underkant, vilket skulle in-vara
nebära bristen egentligenatt är 16 detstörre än överfördaprocent av
kapitalet.

kunnaFör jämföra å sidanatt det potentiella avgångsvederlagena
vi beräknat till högst 84 överfört kapital med å and-som procentnu av

sidan bakomliggande svenska förmåner bör höjningen från överfö-ra
ringstidpunkten till utbetalningstidpunkten värderas. förstaDet delbe-

4 1600489
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loppet höjs med årlig och det andra något högre3,5ränta procenten
delbeloppet höjs med den anställdes löneökning.

Beräkningen avgångsvederlaget osofistikeradnågot i denärav
meningen beräkningen inte till anställdeshänsyn den ålder elleratt tar
kön. Som vi har visat i tabell faktorer betydelse7.1 har dessa två stor
för värdet visst pensionskapital. Konsekvensen eftersomärett attav en
äldre och kvinna behöver pensionskapitalstörre änettperson en en

respektive beräkningen avgångsvederla-så äryngre enperson man av
jämfört med pension oförmånligt för de förstnämnda katego-get en- -

rierna. förklaraskan med de tänkta åldersneutrala och köns-Det att
neutrala avgifterna innebär för äldre och försubventionen personer
kvinnor. bör observeras sammanhang åldernDet åldern i dettaatt avser
vid överföringstidpunkten.

osofistikerade och för oförmånliga beräk-Den kvinnor och äldre
ningen avgångsvederlaget har ingen betydelse pensions-störreav om

inte tillförts sig högst tiopensionssystem. kan dåEU:s Deträtt röra om
års intjänande. dessutom pensionsrätt motsvarande exempel-Men om
vis EU-tjänsteår ingår, handlar pensionskapitall5 det stortett somom
betalas i form hemlandet gjort detengångsbelopp inteut ettav om-
möjligt eller obligatoriskt med återföring.

Valutakurser, skattetabeller och andra7.4

omständigheter

finns betydelse för utfalletDet ytterligare antal faktorer harett avsom
överföring pensionsrätt.en av

belgiskaUtvecklingen den svenska kronans kurs dengentemotav
francen har, med hänsyn till det långa tidsperspektivet, givetvis stor
betydelse. Historiskt har kronan försvagats kursDenavsevärt.sett som
får omräkningen pensionskapitalet från svenska kro-användas vid av

till belgiska francs i dagsläget förmånlig, eftersom detmycket ärärnor
intjänandeperioden skall beak-den genomsnittliga kursen under som

peri-Enligt tabell i avsnitt den svenska kronan under3.1 3.2.3tas. var
oden belgiska francs jämföra1982 1995 i genomsnitt värd 5,7238 att-
med januari då kronan hade sjunkit till belgiska francs.1996 4,4256

pensionskapital tjänats i Sverige under nämnda periodEtt som
skulle alltså öka med tack valutaomräkningen.30 procent vare

kursenHur kommer utveckla sig framöver fråga.äratt en annan
frågan karaktär detDen frågan i avsnitt 7.2är ärav samma omsom

den svenska pensionen eller kan förväntas kommaEU-pensionen som
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höjas Om och den Europeiskaatt unionennärmest. monetära genom-
förs med Belgien och Sverige medlemmar, kommer kursutveck-som
lingen osäkerhetsfaktor försvinna.attsom

skallDet tilläggas den kursvinst eller kursförlust denatt som en-
skilde kan skillnaden mellangöra den genomsnittliga kursengenom
under intjänandeperioden i Sverige och kursen vid utbetalningen från

inteEU realiseras det överförda pensionskapitalet återförs till Sve-om
rige

budgetEU:s står risken förlora på kursutvecklingen, från kursenatt
under intjänandeperioden till kursen vid den faktiska kapitalöverfö-
ringen. längreJu tid det från anställningstidpunkten till desstar att
kapitalöverföringen sker, desto valutarisk. endastDet EUstörre är som
riskerar förlora eftersom den enskilde kan välja vilken deatt bådaav
kurserna skall tillämpas för tillgodoräkningen pensionsrätt isom av
EU:s pensionssystem. Detta fråga i tidigare nämnda aktua-är storen
riella studie kommissionen låtit utföra. Tillsammans med riskensom
för inflationsförluster valutarisken skälet för i studienutgör att man
understryker vikten överföring pensionsrätt såatt snartav av som
möjligt möjliggörs från de medlemsländer inte klara där-ännu ärsom
med. Beträffande Sverige kan dock tilläggas den svenska kro-att om

stärks under tiden fram tills dess överföringar möjligaärattnan att ge-
nomföra, alltEU vinst eftersom kursuppgångengör knappasttrots en
blir sådan storleksordning den enskilde får anledning väljaatt attav en
någon kurs den genomsnittliga kursen under intjänandeperi-änannan
oden.

faktorEn också har betydelse för hur mycket densom pengar som
enskilde får sin pension hur mycket dras i skatt.ut är Enav som av
pension eller avgångsvederlag från beskattasEU enbartett EU,av

inom unionen bosatt. svensk pensionoavsett Enärvar personen som
betalas samtidigt med EU-pension till bosattut i Sverigeen en person
beskattas på vanligt och oberoende EU-pensionen;sätt någonav sam-
manläggning för beräkning skatteunderlag får inte ske. En svenskav
pension betalas till bosatt utanför Sverige beskattas iutsom en person
Sverige och i bosättningslandet på det normalt finns reglerat isätt som

dubbelbeskattningsavtal mellan länderna. Skattefråganett kompliceras
det de i framtid gällandeär skatteskalornaatt relevanta.ärav en som

För närvarande EU-skatten väsentligt lägreär den svenska.än
frågaEn den bör ställa sig står inför valet överföraattsom som

eller inte överföra pensionsrätt naturligtvis de tjänsteår fårär om som

1 Se tillämpningsföreskrifterEU:s i avsnitt 3.3.4.
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tillgodoräknas för EU-pensionen verkligen kommer behövas. Kan-att
ske hinner tjäna in hel pension i alla fall. Avgångstidpunk-personen en

har här betydelse. Denten pensioneras vid år60 måste ha anställtssom
vid 25 års ålder för få hel pensionsenast och den går vid 65 åratt som

behöver inte ha börjat förrän vid 36 års ålder.
Slutligen vill peka den osäkerhet ligger i pensionsreg-attsom

lerna naturligtvis inte oföränderliga. gäller inte baraär Det de regler
den anställde omfattas aktiv och ansluten till visstsom ettav som

pensionssystem. Så till exempel kan dagens oförmånliga regler för
höjning före detta offentliganställdas intjänade pensionsrättav
livräntor ändras i framtid. Statliga och kommunala livräntor knytsen
inte till basbeloppets ökning förrän de börjar utbetalas. framtidaEn
värdesäkring alla intjänade livräntor kan rycka undan huvudskäletav
för antal svenska EU-tjänstemäns beslut överföringett om av pen-
sionsrätt.

likartatEtt kan föras beträffande de försäkringsteknis-resonemang
ka grunder används i svenska pensionssystem och i EU:ssom pen-
sionssystem. kommerDe givetvis ändras framöver, vilket kan rub-att
ba den bild vi i avsnitt 7.1. För del har,EU:s frågangett nämnts,som
nyligen aktualiserats.
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överväganden8 hur Sverige börom

förhålla sig

Utredningen har haft i uppdrag klarlägga betydelsen och räckviddenatt
för svenskt vidkommande reglerna för anställda i insti-EU:srättav om
tutioner få pensionsrätt Överförd till och från institutionerna.att Vi har
i det föregående velat allsidig belysning dessa frågor.ge en av

ÄrHur bör då Sverige förhålla sig reglerna rimliga Vilka pen-
sionsrättigheter skall överföras och hur skall de beräknas skallHur
överföringen till Vilka lagstiftningsåtgärder krävs och vilka åtgär-
der i övrigt finns det anledning vidta dettaI kapitelatt överväger
dessa och andra frågor och ställning på övergripande plan, förtar ett

i nästkommande kapitel lämnaatt konkreta förslag.mer
skallDet i detta sammanhang utredningen har gått händel-sägas att

i förväg såtillvida i samråd med kommissionensattserna pen-
sionsenhet vid generaldirektorat IX utarbetat informationsblad, in-ett

bilaga till4 detta betänkande.taget har funnitsDet akut behovsom ett
informera de svenskaratt EU-anställning ochövervägerav som en

därför intresserade pensionsvillkoren.är kan viljaDe i vadvetaav
mån och på vilket det kommer möjligtsätt överföraatt attvara pen-
sionsrätt från Sverige.

8.1 EU:s samordningsregler i huvudsak rimligaär

Vår genomgång olika pensionssystem och samordningen demav
emellan visar otvetydigt det finns behov samordning.att Utanav sam-
ordning riskenär förlorar pension på bytastor att attannars personer
arbete. Den pensionsrätt anställd tjänat kan bli mindre värdsom en

vad den skulle ha varitän han inte bytt anställning, den kan till ochom
med gå förlorad. Nyintjänandet kan också bli vad det skullesämre än
ha varit den anställde behållit och anställning, och detom en samma

löne- ochäven pensionsvillkoren i de båda anställningarna i prin-om
desammacip är

l Se . 5 behovetavsnitt samordning..om av



102 ...hur bör förhållaSverige sig SOU 1996:57

för inställning samord-finns alltså skäl EU-institutionernasDet att
för underlätta rekryteraningsregler behövs möjligheternaatt att perso-

nal från medlemsländerna. Saken också uttryckaskan att utansom
institutionerna kvali-möjligheten överföra pensionsrätt riskerar attatt

från anställning därför de sigficerad personal avstår att troratt ta en
kan det förförlora i pensionshänseende på det. Till vissoyttermera en

faktiskt för-med pensionsrätt intjänad i Sverige många gångerperson
sig med rad andrahålla sig på det På förhåller detsättet. sätt ensamma

länder.
inställer frå-Efter samordningsregler behövs, sigkonstaterandet att

medlemslän-rimligt långtgående ingrepp idet med såär ettgan om
innebäröverföringsregler faktisktdernas pensionssystem EU:ssom

pensionssystemetsvenska huvudman för det allmännaAtt staten som
sinnaturligtvis rimligt och helt ifår inrätta sig efter reglerEU:s är

beträffande tjänstepensionssys-ordning. det inte lika självklartMen är
kan beskrivasför vilka inte huvudman. Situationenärtem staten

följande sätt.
för svenskarFrån och med den januari 1995 finns1 rätt som an-

överföra intjänatställs i EU-institution till institutionenatt pen-en
sionskapital eller andra på vilkafrån sina tidigare arbetsgivare, ar-
betsgivaren fåöverlåtit sin pensionsutfástelse. Rätten att ut pen-
sionskapitalet förtid innebär den pensionsutfästelsei ingrepp iett som

förden anställde och dennes arbetsgivare eller dem ti-representanter
regleraddigare kommit finns normaltPensionsutfästelsenöverens om.

i utlovat pension frånkollektivavtal enligt vilket arbetsgivarenett en
arbetsgivaren, grundoch med viss tidpunkt, ofta år.65 Att aven

anställd blir omfattadregler införs och före dettaattsom senare av en
EU-institutionernas bli skyldig betalapensionssystem, kan Ltattav

problematiskt.pensionen i förtid i form engångsbelopp Detär ärettav
planera för.inte vad han utfäst och inget han haft anledning M01-att

försäkringsavtalsvarande kan föras beträffande det sonresonemang
vilketarbetsgivaren försäkringsbolag enligt nå-kan ha tecknat med ett

tecknandet.till återköp naturliga skäl inte fanns vid Dettarättgon av
tjänats föreanmärkningsvärt det gäller till pensionär när rätt som

före det regler börjat gälla i Sverige.1995, EU:satt
samordningsregler kan iInnebörden EU-institutionernas ett ar-av

betsgivarperspektiv pensionsgivaresammanfattas allaatt numerasom
får beredda betala med engångsbelopautfäst pensionatt ettutvara en
redan den anställde slutar.när

flertalet fall utfästerI det knappast något problem för denär som
pensioner i förtid betala enstakadet kapitaliserade beloppetatt ut av en
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pension. Men för liten arbetsgivare valt säkerställa sinaatten som
pensionsutfästelser skuldföring kan det bli problem. kan-Hangenom
ske inte har likvida medel så han klarar utbetalning påatt sättannaten

tillän kostnad,att, lån. arbetsgivarenDenextra kan påta ettgenom en
goda grunder hävda han drabbats ändrade spelregler.att av

Man kan ifrågasätta innebörden samordningsreglerna i EU-om av
institutionemas pensionssystem verkligen den beskrivits.är som nu

det förhållerAtt sig detpå hävdas kommissionen,sättet det harav men
ifrågasatts flera medlemsländer. I avsnitt kommer vi redo-nästaav att
visa EG-domstolens avgörande i mål i vilket förts fram invändning-ett

intresse i dettaär sammanhang.ar som av
Bakgrunden till EU-institutionemas samordningsregler legi-är ett

timt intresse Ävenkunna rekrytera kvalificeradatt personal. Sveri-av
har intresse kvalificerade svenskar anställningatt i olikaEU:sge tarav

institutioner. kanDet gällandegöras överföringen pensionskapi-att av
tal i vissa fall drabbar tredje med retroaktiv verkan, medpart men en

samordningsmetod skulle det svårt till fullo uppnå syftetannan attvara
ingen skall behöva förlora iatt pensionshänseende på anställningatt ta

i EU-institution.en
Ett alternativ kan tyckas beräkna och till EU:s pensionssys-attvara

överföra själva pensionsrätten,tem låta betalningen från Sve-attmen
rige till EU-institutionen ske vid den tidpunkt och det föl-sätt som
jer det berörda svenska pensionssystemet. Så fungerar det, viav som
tidigare visat, mellan EU-institutionerna och Belgien efter särskilden
överenskommelse. Förfarandet dock knappastöverensstämmer med
lydelsen artikel i11 bilaga till8 tjänsteföreskrifterna. sådanEnav
reglering skulle för delEU:s fungera eller mindre bra gentemotmer
olika länder bland beroende på i vad mån och hur den intjänadeannat
pensionsrätten säkerställs i det berörda pensionssystemet och på hur
kursen mellan hemlandets valuta och belgiska francen utvecklas. Det

givetvis inget problemär beträffande Belgien.senare
Svårigheten för EU:s administration hantera detta på godtag-att ett

bart ochsätt medlemsländernagentemot uppenbar.vart ett Detärav
förtjänar i sammanhanget påpekas de eventuella vinster elleratt att
förluster EU:s budget råkar för till följd pensionssamord-utsom av
ningen samtliga medlemsstatersär vinster eller förluster.

Ett alternativ till reglerna överföringannat skulle kunnaom vara
EU-regler den tidigare intjänade pensionsrättenatt både säkerställsom
i det tidigare pensionssystemet och i någon mening för framtiden bibe-
håller sitt värde. Att sådan favör endast för dem får anställ-ge en son1
ning vid EU-institution framstår inte rimligt, allra minsten som om
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regleringen sker inom för tjänsteföreskrifter. SvårigheterEU:sramen
skulle också uppstå med upprätthålla likabehandlingsprincipen,att att
undvika med pensionsrätt intjänad i vissa länder blir favo-att personer
riserade jämfört med andra. åstadkomma lika långtgåendeAtt en re-
form för alla anställningsbyten inom hade kanske varit önskvärtEU

knappast möjligt och inte heller syftet begränsatrimligt, tillärmen om
främja rekryteringen till institutioner.EU:satt

finns, vi tidigareDet EU-regler samordningnämnt,som om av
lagstadgad pension intjänats i flera medlemsländer och arbete på-som
går med viss samordning kompletterande tjänstepensionering,av om

inte lika långtgående till tjänsteföre-artikel i bilaga 8 EU:s11än som
skrifter. andra arbetsgivare institutioner också har intresseAtt EU:sän

kvalificeradanställa personal hand inte kan åstad-påattav men egen
komma pensionssamordningsregler räckvidd, knappastmed ärsamma
något skäl till för sin utnyttja möjlighe-del skulle avstå frånEU attatt

överstatligt dessskapa de regler institutionerten attsom organ som
sig ha behovanser av.

praktiken innebär samordningsreglema Överförd pensionsrättI att
inte bara behåller sitt värde i värde denmånga gånger ökar änutan mer
skulle ha gjort den berättigade anställning i sitttagitom en annan
hemland. kan tyckas förmånligt i överkant, har visatDetta men som

det svårt skapa enhetliga samordningsregler inte går längreär att som
tidigare intjänad pensionsrätt inte förlorar i värde.än att

Sverige skyldigt8.2 möjliggöraär att

pensionsöverföring

Vi har tidigare konstaterat EU-anställdsbestämmelserna rättatt om en
överföra sina i Sverige intjänade pensionsrättigheter till EU:satt pen-

sionssystem grundar sig på rådsforordning. Bestämmelserna ären
därigenom direktenligt artikel i Romfördraget bindande och till-189
lämpliga i Sverige. enligt artikel i Romfördra-Dessutom Sverige 5är

förpliktat vidta alla lämpliga åtgärder, både allmänna och sär-get att
skilda, för säkerställa följerde skyldigheter fullgörsatt att som av en
rådsförordning.

innebörd samordningsreglema vi redovisat har inteDen av som
vidare medlemsländer. antal ärendenEU:s Iutan accepterats ettav
kommissionen fört till fälltEG-domstolen har domstolen det be-som

rörda landet för det inte fullgjort sina skyldigheter enligt Romför-att
draget. Landet inte vidtagithar de åtgärder krävts för möjlig-attsom
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Denpensionssystem.till EU:spensionsrättöverföring ar-göra aven
EG-kommissionen137/80i mål motBelgien förtgumentation som

invändningardebedömningför motintresseBelgien reg-är avenav
på.varit inneavsnittföregåendeiviräckviddlernas närmastsom

ståndpunktengrundläggandedenkommissionenframfördemåletI
administra-för EG:sinterntbara gällerintepensionssystemEG:satt

länder-delari demedlemsländernabindande förtion äräven somutan
ef-få någonskallreglerförnödvändigmedverkan systemetsattärnas

fekt.
anställ-tjänsteföreskrifter ochdel EG:sför sinhävdadeBelgien att

medlemslän-påläggsskyldigheterinnebärakanningsvillkor inte att
organisationensVillkorenarbetsgivare. ärtidigareegenskapiderna av

anställdasdessocharbetsgivaresenbartreglerinterna styr ensom
inter-nationella ellerandrahosställning,rättsliga sätt somsamma

rättsligaläggaintevillkorenkansådanaorganisationer. Somnationella
aktuelladetdelintetredje ärskyldigheter part an-avensomen

reglernaståndpunktställningsförhållandet. Motsatt att omgevore
vad allmäntillämpning rättvidare änpensionsrättöverföring enav

tidigareskulleverkanretroaktivmed ettdet styraeftersommedger,
rättsliga för-med detsambandinte har någotförhållanderättsligt som

ocksåhävdadeBelgientjänsteföreskrifter skapat.hållande EG:ssom
anställdedenfaktumfölja detkanskyldighet attendadenatt avsom
arbetsgi-egenskapiför EGskyldighetöverförahar ärrätt att avenen

enligttillåtenöverföringpensionskapital i de fall äremotatt ta envare
landet.berördai detlagstiftningen

framhöll idomstolengehöringetinvändningarBelgiens utanvann
nämligensyfte,allmänna attsamordningsbestämmelsernasdomskälen

skallpensionssystemtillanställning ansluts ettden engenomsom
tillgo-få denochintjänad pensionsrätt rättentidigarefå behållakunna
därförpensioneras. Det ärsedanhani pensionssystemetdoräknad när

till EU:sbilaga 8iartikel 11.2idenuppenbart nämnsrättatt som
derättighetanställdatilldela detillsyftartjänsteföreskrifter att somen

medlemsländernaförloradskulleDenfritt kan rättenutöva. om
överföringenförkrävsåtgärdervidta deunderlåtakunde avatt som

pensionsrätt.
överföringmöjliggöravelatintemedlemsländerDe avensom

fram-inte kunnatlängdeniharpensionssystemtillpensionsrätt EU:s
klar-rättslägetåstadkommitinställningen. ärDet atthärda i den man

överföringardefördröjningockså blivitharresultatetlagts, avenmen
utdrageninnebärdet osä-allt vadgenomföras, medändå måst avsom

ochmyndigheterför deproblempraktiskaenskilde ochdenkerhet för
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andra haft hanteraatt överföringarna.organ som Agerandet intemanar
till efterföljd; rättsläget är klarlagt.numera

För Sveriges del gäller reglerna pensionssamordning med EU-om
institutioner sedan januari 1995. Reglerna dåligtstämmer överens
med, de kan nästan gåsägas hurtvärs samordningenmot, av pen-
sionsrätter fungerar i Sverige och svensk skattelagstiftning.mot Därför
krävs dels viss anpassning svensk lagstiftning, dels berördaav att
pensionssystem och pensionsgivare skapar regler och rutiner som
möjliggör beräkning och betalning tillen EU:s institutioner beloppav

värdetmotsvarar intjänadsom pensionsrätt.av
Vi föreslår denna bakgrundmot Sverige vidtaratt de lagstiftnings-

åtgärder behövs för överföring skallattsom kunna ske pensionsrättav
intjänats i Sverige till Överföringensom EU:s pensionssystem. bör

regleras på sådantett densätt iatt möjligastörsta utsträckning kan ge-
nomföras i enlighet med de principer svensk lagstiftningstyrsom om
pensioner och beskattning dem. Då från principernaavstegav nöd-är
vändiga, bör utformasavstegen så de i minsta möjligaatt utsträckning

destör regler normalt gäller.som

8.3 Centrala frågor

Visst finns förutrymme i förhandlingaratt med kommissionen komma
fram till reglering överföringenen överensstämmerav med desom
speciella svenska förhållanden och intressen kan finnas, så längesom
regleringen inte inkräktar på den enskildes enligträtt EU:s tjänsteföre-
skrifter och anställningsvillkor. Vad den enskildes består irätt avgörs

domstol,ytterst i praktiken harav det naturligtvismen sin betydelse
vilken ståndpunkt berörda pensionssystem i Sverigesom och de organ

hanterar dem intar. Formuleringensom artikel 11.2 kan sägas sättaav
miniminivån för rätten överföra,att nämligen värdet intjänad ålder-av
spension. Kommissionens inställning emellertidär intjänadatt även
efterlevandepension och invalidpension Över-omfattas den rätten.av
väganden och ställningstaganden i dessa och andra avseenden redovi-

vi i det följande.sar
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fördröjerpensionenallmännadenRefonneringen8.3.1 av
överföringen

svenska allmännadenha framgåtttordeframställningen att pen-Av
Vilkensamordningsregler.EU-institutionemasomfattassionen av

värdetoch huröverförasskall kunnapensionallmän avform somav
bedömas.skalldärvidfrågeställningarberäknasskallden är som

detreformeringgenomgripandedenuppfattningvår att avDet är
principbesluttagitriksdagenålderspensionssystemet omallmänna som

beaktasskallpensionenreformeradedendetinnebäramåste äratt som
skälenfrämsta äröverföras. Deskallbeloppdetberäkningvid somav

kanreformenreform,genomgripande attbeslutatriksdagenatt om en
deochtvå åri kraft inom merpartendel attvisstill avförväntas vara

kanöverföringtillutnyttjaföri fråga rättenkommer attsompersoner
berät-därmed kommeroch atteller1945födda varaantas senarevara

beräknaddeleneller till ärheltålderspension störretill en-tigade som
reformen.ligt

för-drabbatspensionsreformenutredningsarbete harvårtUnder av
osäkerhetråder1996färdigställs ibetänkandet omNärseningar. mars

socialdemokra-samråddetanledningmedtidsplanen, närmast somav
vårinte påemellertidändrargenomföra. Detpartiet upp-tiska attavser

till allmänpensionssystem rätttillöverföring EU:sfattning pen-att av
Olägenheternapensionen.allmännareformeradedenskallsion avse

nuvarandeenligtpensionsrättöverföringövergångsvis sys-med aven
betydan-meningvårenligtskulleochfolkpension ATPmed varatem

bredfortsatthållansvarigtuttalanden på attbakgrundde. Mot omav
därförvihareftersträvaspensionsreformenkringuppslutningpolitisk

osäkerhetkvarståendeochförseningarinträffadefunnit ominte att
ställningstagande.skäl forreformen ett annatdelar utgörav

dröja innandetkommersker attreformengenomförandet änHur av
detdelEftersombörja.kan storpensionsrättöverföringar avenav

institu-i EU:sanställaskommersvenskartusentalet attnärmare som
kanpensionsrättinnanåranställdavarithakommer etttioner att par

svenskartillfredsställande. Deförvisso intetidsutdräktenöverföras, är
nå-förlorainteemellertidfördröjd kommer attöverföringsinfårsom
för-budgetEU:sståravsnitti 7visatdröjsmålet. Som enpågot

förhål-istärksårendekronansvenskaden närmastelustrisk, ommen
vinst.francenbelgiskatill den görlande enman

beräk-möjligheter göraingauppfattning attvårenligtfinnsDet
ochkraftireformeninnan trättöverföringarmindreochningar än

ochkontonafiktivaindividuelladepåpensionsbehållningen pre-nya
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miereservkontona har fastställts, vilket kan beräknas inträffa tidigast
årsskiftet Åt1998 1999. detta ingetär annat att göra förberedaän att-
för överföringar till EU:s pensionssystem så möjligtsnart däref-som

Det kanter. tilläggas för denatt önskar föra såvälöver allmänsom
pension tjänstepension finns det ingetsom vinna påatt föraatt över
tjänstepensionen vid tidigare tidpunkt, möjlighetenen till sådanom en
överföring skulle finnas.

För de svenskar överväger anställning i EU:ssom administrationen
kan det bra känna tillatt anledningen tillvara varför överföringen från
Sverige kommer dröja. Ingenatt tveksamhet bör råda för dem attom
överföring kommer kunna skeatt och de inte förlorar iatt något hänse-
ende på dröjsmålet. Till det ändamålet har utredningen i samråd med
kommissionens pensionsenhet vid generaldirektorat IX, tidigaresom
nämnts, tagit fram infonnationsmeddelande,ett lämnas till berördaatt
svenskar se bilaga 4. När detta betänkande klart börär meddelandet
justeras.

8.3.2 Hur pensionen säkerställdär metod ochavgör grunder
för kapitalisering

Hur den i Sverige intjänade pensionsrätten räknas till pensionsrätt iom
EU:s pensionssystem är avgörande betydelse för utfalletav över-av en
föring. Vi har i avsnitten 3.2.2 och 3.2.3 redovisat metoderna för detta
och i avsnitt 7.1 vilken påverkan de försäkringstekniska grunderna och
andra omständigheter har. Omräkningen det överförda kapitalbe-av
loppet till tjänsteår i detalj reglerad i institutionernas tillämpningsfö--
reskrifter föregås beräkning i medlemsländernaav kapitalbe-en- av
loppet. I artikel 11.2 i bilaga 8 till EU:s tjänsteföreskrifter sägs att
kapitalbeloppet skall antingen "det försäkringstekniskaavse värdet" avden intjänade pensionen eller "det schablonmässiga återköpsvärdet",
varmed erlagda avgifter inklusiveavses eventuell förhöjning.

Vi det naturligt det kapitalbeloppser attsom skall överförassom
detnär gäller förmånsbestämda, fonderade och fullt tryggadeut

genom pensionsförsäkring eller i tryggandelagens mening pensions-
förmåner det kapitaliseradeär nuvärdet den förmån den berät-av som
tigade enligt pensionsvillkoren har tjänat vid avgångstidpunkten.
Beloppet defmitionsmässigtär det i denär individuellaavsattsom pre-

Dessaoch andra pensionsbegrepp behandlas i avsnitten 4.2.1 4.2.3.-
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hargrunderförsäkringstekniskaenligt deberäknatmiereserven, som
pensionsförmå-premiebestämdaBeträffandetryggandet.vidanvänts

vilkentillden förmånkapitaliserade nuvärdet avsätt-i detbör avner
försäkringsgivarensingå den andel över-berättigarningarna även av

försäkringen.tillhöraregler kanenligt dennesskottsmedel, ansessom
denochstatligadentjänstepension inomochpensionAllmän

fördelningssystemenligtfinansieradnormaltsektornkommunala är
be-säkerställdmening,tryggad i striktdärföroch utaninte genom

försäk-detskallfallVad i dessa utgöraskattningsrätten. ansessom
återköpsvärdet börschablonmässigadetvärdet eller sty-ringstekniska

fördelningssyste-beräkningarförsäkringstekniskade trotssom,ras av
respektive område.inomgörsmet,

intesektornden privatatjänstepension inom tryg-Oantastbar som
vårenligtdirektpension, börkalladintjänandetiden, oftaundergats

försäkringstekniskaledning dekapitaliseras meduppfattning grun-av
tryggande-enligttryggandeförfastställtFinansinspektionender som

lagen.
bortfallervilkentillpensiontjänstepension rättenAntastbar är en

överföra till EU:skapitalföljer någotförtid,ivid avgång attattvarav
skattemässigtNågrafinnsnormalt intepensionssystem avsatt. av-

Enligt vårintepension kantill antastbar göras.avsättningardragsgilla
pensions-antastbaröverföradärför ingenföreliggeruppfattning rätt att

pensionssystem.till EU:srätt
hävdaskanståndpunktsådandock tveksamtfinner detVi om en

samordningsöverenskom-tjänstepensionsrättbeträffande genomsom
tidi-viSverige.i Somanställningfårför denmelser består som en ny

enskildedensamordningsreglermedsyftet EU:skonstaterat attärgare
för-anställning. Enbytapensionshänseendeförlora iinte skall att

längebara såacceptabel,tjänstepension måantastbarlust menvaraav
vidhändervadmedjämförtdiskrimineringinnebärförlusten inte som

anställning i Sverige.tillövergång en annan
olikadeikandeuppfattningar.principiella Hur omsättasDetta är

kapitelvi till iåterkommerpensionssystemen

börpensionssystemi respektivePensionsrätten8.3.3 vara
odelbar

tillSverigefrånpensionsrättväljer förademFlertalet överattsomav
alltankeingenhar förmodligen än attpensionssystemEU:s annan

delföraendastöverföras. Frågan överpensionsrätt skall att avenom
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pensionsrätten kan emellertid bli aktuell i enstaka fall. Lydelsen av ar-
tikel 11 i bilaga 8 till EU:s tjänsteföreskrifter inte någon vägled-ger
ning. Det torde därför fråga för Sverige och för de berördavara en
pensionssystemen i vad mån det skall villkor för överföringettvara att
all pensionsrätt överförs.

Vi inga starka skäl till den villser överföraatt pensionsrättsom
skall överföratvungen bådeatt allmän pensionvara och tjänstepen-
sion. Däremot vi det olämpligt med överföringanser endastvara en av

del den allmänna pensionen elleren del tjänstepensionen.av en av
Konsekvensen överföring bör alla rättigheter iav en att visstvara ett
pensionssystem upphör för istället iuppståatt EU:s pensionssystem.

När det gäller tjänstepensionsrätt har tjänats i flerasom pen-
sionssystem i samordningsreglerlSverige talar nuvarande långtgående
för all tjänstepensionsrättatt bör hållas ihop. Syftet med samordnings-
reglerna i EU:s pensionssystem inte denär enskilde,att föraattgenom

delöver sin pensionsrätt från hemlandet, skallen kunna fåav totalen
pension är vad hanstörre skulleän ha fått från enderasom systemet,

han hela tiden tillhört dem. Vi dockom ett både rättsliga ochav ser
praktiska problem med hävda sådan linje.att Däremot bör spekula-en
tion förhindras till exempel tillåtaatt överföring frångenom ITP av
fribrev för ålderspension och familjepension endast fribrev förom
ITPK också överförs eller fribrev försäkringtryggats iav som genom
SPP endast eventuellt fribrev hos arbetsgivarenom tryggatssom ge-

skuldföring enligt F PG/PRI-systemetnom också överförs.
En avgränsningsfråga vilka slagär pensionsrättannan fårav som

eller skall överföras. Kommissionens grundinställning är att mesta
möjliga skall kunna överföras. Vi delar inställningen såtillvida allaatt
förmåner före detta anställd har tjänat i visstsom pensionssys-en ett

skall överföras.tem Pensionsrätten bör principiella och praktiskaav
skäl i detta avseende odelbar. Det bör således inte möjligt förvara vara
den enskilde kunna väljaatt till exempel överföraatt sin till ålder-rätt
spension till EU:s pensionssystem och samtidigt behålla till ef-rätten
terlevandepension i det svenska systemet.

Det ankommer på respektive pensionssystem på lämpligtatt sätt
begränsa den enskildes valmöjligheter. Den eller de huvudmänärsom
för respektive i vilkensystem avgör form regler för detta skall medde-
las.

l Se . 5.1.avsnitt
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Överföringen skattebefriadbörtjänstepension8.3.4 varaav

tjänstepensionsrättnormaltsamordnasavsnitt 5.1visat iviSom som
överföringnågonSverige,anställningar ii olikaintjänats pen-avmen

enligtskekunnaförutsättsdetinte påsionskapital sker sätt sam-som
överföringden månpensionssystem. Iordningsreglema i EU:s aven

utlandet,tillden skerfallskulle den, imöjligslagsådant vartär om
ellerarbetsgivarenhospensionskapitalet beskattasleda tillkunna att

enskilde.den
från EU:sbetalaspensionSkatteregler beskattas utEnligt EU:s som

unionen pensionsrättinkluderarpensionenOmpensionssystem av
EU-pensionendelendeninnebär detSverigeitjänats att avsom

i Sve-gånger,tvåbeskattasskulle kommaSverigeitjänats attsom
dubbel-sådanutbetalningen. Envidoch EUöverföringenvidrige av

med EU:ssyftetmotverkaskulleskälig. Denintebeskattning sam-är
hinderavgörandesannoliktpraktikeni utgöraoch ettordningsregler

Sverige till EU.frånpensionsrättöverföraenskildeför den att
beskattarmedlemslandhävdarKommissionen att ett pen-som

gällandebryterpensionssystemtill motöverförs EU:ssionskapital som
längeDanmarkskatteregler.ochpensionssamordnings- en an-avvar

förda införblikommissioneninför hotetställdmening, att avmennan
be-valdedär,förlorarisk attuppenbarmedEG-domstolen att manen

skatt.frånöverföringenfria
skattesyste-svenskadetförskattebefrielse innebäraskulleVad en

föravdragsrättkombinationenSymmetrin imet systemet ar-av-
nationell ni-brytsarbetstagarenbeskattning hosmedbetsgivaren -

inteöverföringenarbetstagarenframhållasdockbörvå. Det att genom
skatteba-svenskapensionskapitalet. Denförfoganderättfår någon över

Sverigepensionskapital frånobeskattatöverföringminskar vid avsen
denöverföringvidsidanandraökar åinstitutionertill EU:s om-men

svenskaÖverföring tillpensionssystemfrån EU:svända pen-vägen.
princi-aktuelltblisällanförmodligenkommer attsionsordningar men

detvidliknaskanömsesidighetreglerEU:spiellt råder somengenom
ochSverigemellandubbelbeskattningsavtalresultatetofta blir avsom

kombi-nivåbestår påSymmetrinländer.andra genomgemensamen
hosEU-skattmedarbetsgivarensvenskaför denavdragnationen av

pensionären.
pensio-beskattningsvenska reglernamed desyfteEtt avannat om

skattemässigtdetförområdetavgränsa gyn-är att varaansessomner

1 bilagaavsnitt 2.9 ochSe
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sparande.nat Pensioneringssyftet tänktär upprätthållasatt med de så
kallade kvantitativa och kvalitativa reglerna i kommunalskattelagen.
Om pensionskapitalet överförs till EU:s pensionssystem kan det kom-

betalasatt i strid med deut svenskama formkraven för ålderspension.
Utbetalning kan dels ske löpande redan från och med 50 års ålder, dels
med engångsbeloppett till den inte tjänstgjort i EU i minst tio år.som

Förstnämnda förhållande kan knappast betecknas allvarligtettsom
brott pensioneringssyftet.mot Utbetalning med engångsbeloppett av
pensionsrätt har tjänats under kanske 20 år isom Sverige däremotär

somnågot inte bör kunna ske.
Mot bakgrund det vi här fört detav utredning-resonemang ärsom
uppfattning pensionskapitalattens tjänats in i Sverige skall kunnasom

överföras till EU:s pensionssystem beloppet inkomstbeskattasutan att i
Sverige, varken hos arbetsgivare eller arbetstagare. En sak ärannan

det skall ha belastatsatt med särskild löneskatt på pensionskostnader.
Det dockär angeläget det pensionskapitalatt härigenom isom gynnas
skattehänseende resulterar i något kan betecknas pensionsom som en
och inte i engångsutbetalning.en

Överförd8.3.5 pensionsrätt inte resulterar i pensionsom en
bör obligatoriskt återföras

Det är anmärkningsvärd konsekvensen EU:s pensionssystemav att
den i förtid slutar EU-anställning kansom få avgångsvederlagen ut ett
i form engångsbeloppett Överfördav pensionsrätt ingår,som, om sva-

totalt kanskemot 30 års pensionsintjänande.rar Det förefaller vara en
oavsiktlig och förbisedd konsekvens.

Vi har konstaterat engångsutbetalningattnyss till enskilden av en
pension han har tjänat i Sverige inte börsom möjlig. Det skullevara
strida grundprincipenmot för det svenska pensionssystemet, vilket
naturligtvis inte bara gäller tjänstepension allmänäven pension.utan

Vi föreslår därför pensionskapitalatt överförts till EU:ssom pen-
sionssystem obligatoriskt skall återföras till Sverige, det i fallannatom
skulle ha kunnat betalas avgångsvederlagut i formsom ettav en-
gångsbelopp. Som vi visat i avsnitt 6.3 fungerar det på detta isätt ett

andra medlemsländer, bland dempar Danmark.
Om överföringen till EU har inkluderat allmän pension bör den

eliminerade tillrätten svensk allmän pension återuppstå till följd av
återföringen. Annan Överförd pensionsrätt kan svårare återupp-attvara
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försäk-ske tilldelen börtill Sverige i denåterföringenvarförrätta, en
tjänstepension.tillhandahållerringsgivare som

föreEU-anställning 60slutardenförslag innebärVårt att ensom
tillfäl-intetio åri minstanställningen änålder annatårs varatattutan

villSverige, detfrånpensionskapitalförakunnathaligt kommer utatt
tillåterförsKapitaletianställningen EUunder den tid varat.säga som

kommunalskattelagensenligtpensioni formför utbetalningSverige av
beskattning.och förregler

pensionskapitalochpensionsrättvill överförafrivilligtnågonOm
fråge-flerauppkommerEU-anställningiintjänatstill Sverige ensom

ochpensionallmänfördelas påpensionsrättenskallställningar. Hur
eller dei dettillgodoräknasvärderas ochskall dentjänstepension Hur

ochreglerasöverföringenskallvilka den förs Hurtillpensionssystem
tillskall den gåhur

fin-falli enstakaintesannoliktdet änpraktiken kommer annatI att
pensionssyste-allmännatill detfrivillig överföringönskemål omnas

Vidärvid uppstå.skullekomplikationerflertali Sverige. Ett sermet
pensionsrättför hurspecialreglerskapaanledningdärför ingen att som

itillgodoräknasochskall kunna hanterasEU-anställningtjänats in i en
möjlighetendendärförVipensionssystemet.det allmänna attanser

dendärmed lösasfårFrågeställningarnabör uteslutas.tills vidare av
kommis-ochanvisarenskildedenforsäkringsgivaresvenska somsom

överenskommelse med.träffabereddsionen är att en





115till EUfrån Sverige...pensionsrätt1996:57SOU

pensionsrättöverföringFörslag9 avom

tillfrån Sverige EU

överföringenhurutvecklakonkretskall vikapiteldettaI pen-avmer
börpensionssystemtillSverige EU:spensionskapital frånochsionsrätt

sigskiljer avsevärtförutsättningarnaEftersomgenomföras.kunna
varjebehandlaspensionsplanerochpensionssystemmellan olika om-

kapitalvärdes-aspekt pådäreftersig. Viråde för tar gemensamupp en
administra-hurfråganin påAvslutningsvis kommer viberäkningen.

bör till.överföringsärendenationen av
plan.tvåvidtas påbehöverandra åtgärderochRegelanpassningar

möjlig-föroch ändraslagstiftning kompletteras attsvenskDels måste
respektivedels kanpraktiken,skall finnas itill överföringheten sys-

motsvarandepåöverföringbehöva möjliggörahuvudmänoch desstem
skall detsistnämnda frågor sägsinvi kommerNär sessätt. som

förhuvudmänneningetrekommendationer, Det ärannat. pen-som
harsjälvaförvaltar democh de att tasionssystemen ansvarsomsom

följs.reglerför EU:satt . artikelSverigeitillämpningförslagpåpekas vårabörDet att avom
tjänstemändeendasttjänsteföreskriftertillbilaga EU:si 811 avser

tillämp-direkttjänsteföreskriftemavilkaanställda för ärtillfälligtoch
Europeiskatill deknytningmedandraAnställda iliga. nära ge-organ

investerings-EuropeiskaochEuropoltill exempelmenskapema, som
grunderandrafastställs på änanställningsvillkorbanken, har somegna

andradessadelMöjligen harrådsförordning. organavenengenom
gällervillkormed delikalydandeprincipipensionsvillkor är somsom

anledningingenemellertidViinstitutioner.vidanställda EU:sför ser
förgälla störrepensionsrättöverföringtillmöjligheternalåta enatt av

för.gällerföreskrifterministerrådetskrets denän som

pensionAllmän9.1

reforme-denskalldetförtagit ställningavsnittVi i 8.3.1har att vara
all-överföringförgrundligga tillskallålderspensionenrade avsom

intereformenEftersom är ut-pensionssystem.tillpension EU:smän
ochsynpunkterdedetaljer kansinabeslutad imindreformad och ännu
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förslag till regler vi lämnar inte så konkretasom önskvärtnu vara som
vore.

Ett ställningstagandeannat i de fallär den enskildeatt väljer att
överföra sin pensionsrätt från det allmänna pensionssystemet skall all

överföras.rätt Någon valfrihet därvidlag skall inte finnas. EU:s pen-
sionssystem omfattar ålderspension, avgångsvederlag, invalidpension
och efterlevandepension, vilket betyder den överförda pensionsrät-att

tillgodoräknasten för de dessa förmåner blir aktuella. Det dåav ärsom
naturligt motsvarande förmåneratt i det allmänna pensionssystemet i
Sverige skall ingå i överföringen, i den mån till dem föreliggerrätt ef-

det EU-anställningenter att påbörjats. Intjänade förmåner skall beaktas
vid beräkningen det pensionskapital skall överföras ochav rättensom
till förmånema skall upphöra. De förmåner det sigrör såledesärom
ålderspension, förtidspension och efterlevandepension, och be-var en
häftad med sina komplikationer i detta sammanhang.

Den reformerade inkomstgrundade ålderspensionen består in-av
komstpension och premiepension dessutom, för de föddasamt ärsom
1953 eller tidigare, folkpension och ATP. Värdet intjänad pensions-av

för derätt två förstnämnda pensionema kommer ackumulerasatt suc-
cessivt på två skilda individuella konton. Det behållningenär på kon-

naturligentona det kapitalbelopputgör skallsom överföras tillsom
EU:s pensionssystem. Av de två metoder enligt artikel ll i bilagasom
8 till tjänsteföreskrifterna står till buds för beräkna det beloppatt som
skall överföras det i principär "det schablonmässiga återköpsvärdet"

användsinbetalda avgifter i fallsåsom
När det gäller 20-delar med folkpension och ATP finns det däremot

inget färdigt belopp överföra. Inte helleratt går det fasta på deatt ta
avgifter har betalats åren. Det finnssom utgå ifrånattgenom ärsom
pensionsbelopp viss storlek. Den andra metoden, beräkna "detav att
försäkringstekniska värdet" därför denär metod i detta fall börsom
användas. Problemet med beräkna det försäkringstekniskaatt värdet av
folkpension och ATP det inteär finns någraatt fastlagda försäkrings-
tekniska grunder för sådan kapitalvärdesberäkning. Vi föreslåren att
frågan löses jämförelse med den likaledes ofonderade in-genom en
komstpensionen följandepå Inkomstpensionensätt. tänkt årligenär att
redovisas för den försäkrade pensionsbelopp frånett och med 65som
år. Förhållandet mellan det pensionsbeloppet och det ackumulerade
belopp, på kontot för inkomstpensionen, legat till grund för beräk-som

l Se avsnitt 3.2.2.
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ningen den pensionen kan då användas vid omräkning beloppenav av
för folkpension och till deras kapitaliserade nuvärdesbelopp.ATP

intjänade under vissa förutsättningar få förtidspen-Den rätten att
sion och efterlevandepension för flyttar utomlandsutbetald den som
bör beaktas. Eftersom överföra sin pensions-också den väljer attsom

till pensionssystem de fönnånema, börEU:s avstår från vär-rätt även
det förmånema beräknas och kapitalbelopp läggas tillmotsvarandeav

kapitalbelopp. förestående inteålderspensionens Med hänsyn till ännu
förändringar förrnånema hurbeslutade har vi inte närmare utrettav

beräkningardessa bör göras.
innebära detill allmän pension upphör skall inteAtt rätten att pen-

sionsuppgifter finns bort registren.registrerade skall Upp-tassom ur
återföringgifterna kan komma behövas vid framtidaatt av pen-en

garantipensionsionsrätten. kan också behövas för undvikaDe attatt en
betalas felaktiga grunder.ut

ligger intjänandet denPensionsavgiftema till grund för re-som av
forrnerade ålderspensionen beräknas fastställs årsvis. betyderoch Det

anställning början kommerden slutar sin i Sverige i året attatt som av
överföras tillfå sin intjänade allmänna pensionsrätt skall EUsom

fastställd först och halvt anställningens upphörande.år efterett ett
kan komplikation till överföringenDetta med hänsyn ärattvara en

tänkt genomföras EU-anställningen börjar.i anslutning tillnäraatt att
hantera risken för fördröjning intjänad pensionEtt sätt att att,vore om

det sista inte fastställd, preliminärt beskedåret lämnaär ett pen-om
sionsrätten långt den fastställd. tillräckligså Uppgiften börär vara som

överföringunderlag för den enskildes ställningstagande. de fallI en
skall genomföras skall den definitiv beräkningnaturligtvis följas enav

det sista året klart.när är
eventuelltkomplikation med det kanEn sista året att ettannan vara

intjänande belöper i inte fårpå tid efter anställningstidpunkten EUsom
överföras. pensionsgrundandeOm detta något problem beträffandeär
inkomst eller andra pensionsgrundande kan i detta skedebelopp av
pensionsreformen inte överblickas.

bör tilläggas överföring pension inte bör betraktasDet allmänatt av
utbetalning pension hosoch därför inte skall beskattas densom av en-

skilde.
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9.2 Tjänstepension inom den privata sektorn

Den varit anställd inom den privata sektorn har medsom stor sanno-
likhet tjänat in pensionsrätt enligt ITP-planen respektive STP-planen-
för arbetare eller pensionsplan i huvudsaklig överensstämmelseen-
med den. Enligt vad kommit fram till i avsnitt 8.3.3 bör det inte vara
möjligt till EU:s pensionssystematt föra del sinöver till så-rätten av
dan tjänstepension och behålla andra delar i Sverige. Vi rekommende-

därför inom den privataparterna arbetsmarknadens olikarar förhand-
lingsområden och de institut fått i uppdrag förvaltaattsom pen-
sionsavtalen, på lämpligt regleraatt frågansätt vad skall över-om som
föras i de fall den enskilde väljer överföra, så frågan fåratt likar-att en
tad lösning. En kan i ITP-anställningar hos olika arbetsgivareperson
ha tjänat exempelvis SPP-fribrev pensionsrätt för ålderspension,
ITPK-pension och familjepension, PRI-fribrev för ålderspension och
familjepension skuldfört hos arbetsgivaren fribrev för ITPKsamt
egenpension i form gruppension hos försäkringsbolagett annatav än
SPP. Om väljer överföra sin tjänstepensionsrättatt till EU:spersonen
pensionssystem bör överföringen omfatta all denna fribrevsrätt. Pen-
sionsrätt tjänats in inom bör således hållassom systemsamma sam-

i fall pensionsrättvart intjänats iman, anställning ochsom samma
pensionsrätt förvaltas huvudman. Från kommissionenssom av samma
sida har det inte förts fram några invändningar den enskildesmot att
möjligheter dela pensionsrättenatt skulle begränsas.upp

Ett genomgående drag det gällernär förmånsbestämda tjänstepen-
sioner inom den privata sektorn det endast förmånsbeloppetär att är
vid pensionsåldern bestämdär i pensionsplanen. Hur det fri-som stort
brevsbelopp denär anställde har tjänat vid viss tidpunkt dess-som
förinnan, till exempel vid byte anställning, har inte någon betydelseav
för den slutliga pensionens storlek. Tack samordningsregler gällervare
detta denäven byter pensionssystem inom Sverige. Den isom som
förtid upphör omfattas svenskatt tjänstepensionering råkar däremotav

för förhållandenut att normalt betydelselösa ochär inte hel-som som
ler tydliggjordaär i pensionsplanen får betydelse. Löneutvecklingen
under hela anställningstiden och de försäkringstekniska grunder som
tillämpats vid tryggandet fribrevetsavgör storlek. Detta inte alldeles
tillfredsställande faktum förklaringenär till synbarligen likvärdigatt
tjänstepensionsrätt tjänats på skilda håll inom den privata sek-som

kan omvandlastorn till olika kapitalbelopp för överföring till EU:s
pensionssystem.
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tryggandelagensbör pensionsrätt inte iDet tryggatsnoteras att som
först pensio-inte belastats med särskild löneskatt. Så skermening när

pensionsutfästelseförbetalas Dock skall utgiven ersättningut.nen
innebär i de fallövertagit belastas, vilketnågon mot-att ettsom annan

pensioner inte kanavdrag för minskning konto tillsvarande på Avsatt
pensionssystembelastas pensionskapital överförs till EU:sgöras, som

särskild löneskatt.med
tjänstepensions-till och förutsättningarna för överföringRätten av

gällersäkerställd. detberoende hur pensionsrätten Närärrätt är av
sektorn före-den privatapension tjänats in i anställning inomsom

säkerstäl-former förredovisat, antal olikakommer, vi tidigare ettsom
EU-anställd harlande. kan inte råda någon tvekanDet. rätt attatt enom

sig med otryggaddet förhålleröverföra pensionsrätt Hurtryggats.som
vi till i avsnittpensionsrätt återkommer 9.2.2.

Tryggade pensionsutfästelser9.2.1

fårförsäkringPensionsutfästelser tryggats varaansessom genom
överföringsbaradetproblematiska det gäller bestämmaminst när att

kapitalförutbestämtpensionskapitalet. örsäkringsgivaren harF ett en-
överskottsmedelpremiereserv med i förekommande fall tillhörande -

med dei enlighetför varje försäkrad. Kapitalet ackumuleratäravsatt
försäkringen.gällande för Dettaförsäkringstekniska grunder varitsom

premiebestämdförmånsbestämd ellergäller det frågaäroavsett omom
pension.

försäkringsgiva-överföra eller flytta tjänstepensionsrätt frånAtt en
Vi föreslårhittills gällande svensk lagstiftning.strider attmot enre

speciella si-införs begränsad till denmöjlighet till överföring ärsom
tjänsteföreskrif-tilltuation regleras i artikel i bilaga EU:s11.2 8som

föreslåsmed vadLagstiftningen bör sikte på i likhetter. ta att, omsom
slutbetänkande klassaflyttningsrätt i Försäkringsutredningens över-

Återköpet skallåterköp.pensionssystem tillåtetföring till EU:s ettsom
beskat-och därför intedock inte betraktas utbetalning pensionsom av

enskildedenlegitimerashos den enskilde. Skattebefrielsen atttas av
pensionskapitalet ochinte får någon förfoganderätt över att ut-senare

fallande pensionsförrnån beskattas EU.av
sina försäk-ändrasvenska försäkringsgivama kan behövaDe

enlig-pensionsrätt iringsvillkor så de inte hindrar överföringatt aven

1 Se avsnitt 4.3.3.
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het med EU:s tjänsteföreskrifter.
Pensionsutfástelser i arbetsgivarenstryggats regisom egen genom

skuldföring eller fullständig avsättning till pensionsstzftelse innebär
inte heller de några egentliga problem det gällernär bestämma detatt
överföringsbara pensionskapitalet. För utfästelse skallatt tryg-en vara
gad i enlighet med tryggandelagens regler skall bland dess kapi-annat
taliserade nuvärde beräknat enligt försäkringstekniska grundervara

Finansinspektionen anvisat. Arbetsgivarensom avsättningargör till en
premiereserv det värdet.motsom svarar

Vi har tidigare konstaterat överföring pensionsrättatt en av genom
utbetalning kapitalbelopp till pensionsgivare leder tillav be-attannan
loppet, arbetsgivaren tidigare gjort skatteavdrag för, återförssom till
beskattning hos denne. Vi föreslår arbetsgivaren skall undgåatt be-
skattning pensionsöverföring inom för EU:s tjänsteföreskrif-av ramen

överföringenter när pensionskapital enligtavser tryggats tryg-som
gandelagen. För undanröja risken föratt inkomstbeskattning hos den
enskilde på grund transaktionen skulleatt betraktas utbetalningav som

lön eller pension bör dessutom transaktionenav uttryckligen undantas
från sådan beskattning.

9.2.2 tryggade pensionsutfästelser

När utfästelse tjänstepension inom den privataen sektorn inteom
försäkringtryggats eller i regi skuldforinggenom elleregen genom

pensionsstiftelse, det sigrör normalt individuella tjänstepensions-om
åtaganden arbetsgivaren säkerställt kapitalförsäkringsom ellergenom
åtaganden han endast redovisat i balansräkningen undersom Ansvars-
förbindelser. handlarDet ofta pensionsutfästelser arbetsgiva-om som

inte till den deltryggat utfästelsen gårren inte inomutöver ryms
kommunalskattelagens kvalitativa och kvantitativa begränsningsregler
beträffande arbetsgivares avdragsrätt. När pensionen betalas såut som
kallad direktpension från arbetsgivaren den däremotär normalt av-
dragsgill nivånäven överstiger vad skulle ha kunnatom tryggassom
med avdragsrätt.

Vi har i avsnitt 8.3.2 konstaterat antastbar pensionsrättatt inte om-
fattas EU:s samordningsregler. När det gällerav oantastbar pensions-

inom denrätt privata sektorn inte tryggad, går detär inte uttalasom att
sig lika kategoriskt. Intjänad pensionsrätt skulle ha kunnat tryggassom
med avdragsrätt erbjuder knappast några problem; den skall, enligt vår
uppfattning, alltid kunna överföras till EU:s institutioner.
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kommunalskat-överstigerförmånsnivåpådirektpensionEn somen
tryggande,förtida ärvidavdragsrättförbegränsningsreglertelagens

utfästfallsådantiharArbetsgivaren etttill.ställningdet svårare taatt
betalasdendåavdragsgill ut.skallmedräknathanpension varasom

sådanttillharinteengångsutbetalning rättförtidagrundpåhanOm av
falliutfástelse, vartriktigtlängreintedethandlaravdrag, sammaom

grunderdessapåskulleArbetsgivarendyrare.betydligtblivithar den
inomintedirektpension,utfästelse rymshävdakunna somatt omen

omfat-inteavdragsrätt,förbegränsningsreglerkommunalskattelagens
denbeträffandepensionssystemtill EU:söverförarätten atttas av

enligtpensionextraordinärsigdelen. Detöverskjutande rör enom
arbetsmarknaden.pågällernormaltdevillkorförmånligare än som

tillpensionsrättöverföringvidmedproblemArbetsgivarens att av
skulle kunnaskattoförutseddbetalabehövapensionssystemEU:s en
pensionsrättöverföringskattebefriarregel även avlösas somgenom en
beträffandebegränsningsreglerkommunalskattelagensgår utöversom

nå-föreslåbenägnaemellertid inte attViavdragsrätt. ärarbetsgivares
reglerEU:stillämpningalltför omgenerössådant. Det avgot vore en

hellerinteskulleDetpensionsrätt.överförabeskattningrätt utanatt
pensionsut-villarbetsgivare, tryggaandramedharmoniera enatt som

medel.skattademeddettvingasförrnånsnivå, görapåfästelse samma
tillöverförasfårdirektpensionutfästelservilkaFrågan somomom

arbetsgiva-berördadenhandi förstapensionssystem avgörsEU:s av
reglerasskall ut-frågainteuppfattningenligt vår somDet är enren.
överföring-behöverDäremotbeslutatEUregleringdenöver om.som

anförtvidetbakgrundbeskattning. Motsvenskfrån nuundantas aven
tillöverföringbeskattningundgåskallarbetsgivarevi avföreslår att en

endast över-pensionsutfastelserotryggade ompensionssystemEU:s av
kommunalskattelagensinompensionskapitalföringen rymssomavser

avdragsrätt.arbetsgivarensbeträffandebegränsningsregler
otryggad ut-kapitalvärdetför hurreglergivnaingafinns enavDet

vifall,dessaihandstill attligger somberäknas. Det näraskallfåstelse
enlighetipensionintjänadvärdetberäknapå,innevarittidigare av

Finansin-grunderförsäkringstekniskaoch detryggandelagen sommed
därförförslagVårt ärenligt lagen.tryggandefastställt förspektionen

författning.ireglerasdettaatt en
älderspensionenfinansieratSAF-LO-området harinomSTP-planen

utfästintearbetsgivareninneburitvilket attkapitaltäckning,genom
harPensionsrättenförtid.ilämnarden systemettillpensionnågon som
för-varitanställningtillövergåttantastbar. Om somvarit enpersonen
fåttnormaltemellertidhanharSverigeipensionsrättmedenad annan
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tillgodoräkna sig sina STP-år för den pensionsrätten, försäk-mot att
ringsgivaren AMF Pension betalat kostnadsbidragett från och med den
tidpunkt uppnått pensionsåldern.personen I och med den nyligen träf-
fade överenskommelsen mellan SAF och LO avveckling STP-om av

ochsystemet uppbyggnad premiereservsystemett förefallerav de
problem ha fått lösning, överföringen pensionsrättsom frånen av
STP-planen skulle ha inneburit. De individuella belopp kommersom

kalkylerasatt den 31 december 1995 ochper finansierade ochvara sä-
kerställda inom de närmaste åren naturligenär de blir aktuella försomöverföring Som vi tidigareen framhållit det huvudmännenär för re-spektive pensionsavtal för frågansom attansvarar överföringom avpensionsrätt till EU:s pensionssystem hanteras godtagbartett sätt.

På beträffandesättsamma tryggadesom pensionsutfástelser bör
transaktioner inom för EU:s tjänsteföreskrifterramen beträffande
otryggade utfästelser uttryckligen undantas från inkomstbeskattning
hos den enskilde.

9.3 Statlig och kommunal tjänstepension

Den pensionsrätt i normalfallet kommer i frågasom för överföring från
tjänstepensionering inom den offentliga sektorn, tillär rätt egenlivränta
från och med 65 år och i förekommande fall efterlevandelivränta samt
fribrev för Kåpan för den varit statligt anställd 1991som eller senare.Vi har tidigare konstaterat eventuellatt till ålderspensionrätt före 65 år
bortfaller vid förtida avgång. Rätten antastbarär och berättigar därför
inte till någon pensionsvillkonzöverföring enligt EU:s

Före detta statsråd myndighetschefersamt och vissa andra högre
chefer inom statsförvaltningen kan ha tillrätt statsrådspension respek-
tive chefspension/förordnandepension. Eftersom med tillrätten person
statsrådspension eller chefspension/förordnandepension anställs isom

EU-institution i princip haren börjat eller då börjar uppbära pensionen
och pension före 65 år minskas med arbetsinkomster, vi denattanser
delen pensionsrätten belöperav sig på tid före 65 ärsom inte så-utgör
dan pensionsrätt kan överföras. Detsom i dessa fall kan bli ak-som
tuellt föraatt såledesöver är värdet pension från och med 65 år ochav
kompletterande efterlevandepension.

1 Seavsnitt 4.2.5.
2 Se avsnitten 4.2.6 och 4.2.7.
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ål-tillhariksdagsledamöter rättdettaförekanmotsvarande sättPå
efterlevandepen-kompletterandeochmed år65ochfrånderspension

anställnings-Även grundad påinte ettärrättenlivränta.ellersion om
hän-medrimligtdetegenföretagande finnerellerförhållande vara

samordningsregler ävenattinnebörden EU:sochmedsyftettill avsyn
Enligt kom-överföras.skall kunnapensionsförmånsådanvärdet av

detta.hinderingadetfinns motmissionen
riksdagspensionmedsamtidigtbetalastjänstepensionstatlig utOm

statligsamordning1995:268förordningenenligt avdenskall om
ekonomiska1994:1065enligt lagenpensionmedtjänstepension om

riksdagspen-medminskasfalli vissaledamöterriksdagensförvillkor
tjänstepen-statligsådankapitalvärdetberäkningVidsionen. enavav

dengällaregel bör attallmändetta. Som somtillhänsynbörsion tas
kunnaskallintetjänstepensionstatligtill äntjänathar rätt enmer

pensionsrät-överföraendastpensionssystemtill EU:s avenvälja att
beskrivit ipensionalltjänstepensionstatligMed somavsesterna.

riksdagspension.4.2.6,avsnitt även
på sättbörförtroendevalda somkommunala sammadettaFöre

de harpensionsrättantastbarförakunna somriksdagsledamöter över
pågrundadvarken ärpensionsrättenuppdraget,under trots atttjänat

tjänste-statligellerkommunalegenföretagande. Omelleranställning
hän-börförtroendemannapension,kommunalmedsamordnaspension

förasskallpensionsrättdenberäkningvidtill detta somtas avsyn
inte.ellerförspensionsrättall överoavsettöver, om

gäl-detuppmärksammas närförtjänartjänstledighet attFrågan om
tjänstepension EU-tjänstemanbliFör attkommunalochstatligler

regelprovanställningsperiod igenomgå sexnormaltmåste enman
be-påanställdagivetvisanställdaTillfälligt ärmånader.niotill --

tjänst-medaktuelltblidetkankategorierbåda dessagränsad tid. För
omfat-anställdaTillfälligtSverige.ianställningoffentligfrånledighet

inteprovanställda gör.vilketpensionssystem,EU:stas av
samtidigtEU-institution äranställd itillfälligtden ärOm ensom
dubblaalltsåhanharSverige,anställning i pen-fråntjänstledig en

sinförahan överfört kanvidetEnligtsionsrätter. somresonemang
såupphört. Näranställningensvenskadenförsttjänstepensionsrätt när

tjänstledighet-samordningsbestämmelser,enligt EU:shan omsker kan
pensionsrättföratio år, överinteEU-anställningen änvaratoch meren

l ingenharochsektornprivatadeninomanställningvidaktuellknappastFrågan är knutenpension inte ärsådantilleftersompension rättenallmängällerdetrelevans när
anställning.till viss
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han har tjänat före densom tidpunkt då han anställdes i EU. Frågan
hur värdet den pensionsrätten skall beräknasav får detavgöras ak-avtuella svenska pensionssystemet.

Eftersom statliga tjänstepensioner finansieras enligt fördelningssys-
finns dettem idag inga försäkringstekniska grunder fastställda för be-

räkning statliga tjänstepensionsförmånersav kapitalvärden. Undantag
gäller givetvis för Kåpan, är tryggad försäkringsom i FSO.genom
Som tidigare berörts kommer värdet tjänstepensionsåtagan-statensav
de beräknas iatt samband med försäkringsmodellatt införs åren 1997
för det ändamålet och för beräkning pensionskostnader iav Vistaten.
föreslår de försäkringstekniskaatt grunder kommer fastställasattsom
för det ändamålet skall tillämpas vid beräkning kapitalvärde förav
överföring tillrätt statlig tjänstepensionav till EU:s pensionssystem.
Samma grunder bör gällaäven för eventuell statlig tjänstepension sominte kommer omfattasatt försäkringsmodellen och förav riksdagspen-
sioner.

Även kommuners och landstingsom tjänstepensioner finansieras
enligt fördelningssystem redovisas pensionsskulden vanligtvis numerai verksamhetens balansräkning. De försäkringstekniska grunder somdärvid tillämpas vid skuldberäkningen deär antagits kommun-som av
och landstingsförbundens pensionsfinansieringskommitté. Vi finner
det naturligt att grunder används vidsamma kapitalvärdesberäkning
för överföring pensionsrätt till EU:sav pensionssystem. Det bör gälla

föräven kommunal förtroendemannapension.
Eftersom kommunerstaten, och landsting inte betalar någon in-

komstskatt blir det inte aktuellt med undantag från sådan beskattning
när pensionskapital överförs från offentlig arbetsgivare tillen EU:s
pensionssystem. Däremot gäller, på sätt beträffandesamma som pen-sion intjänad inom den privata sektorn, den enskildeatt uttryckligen
bör undantas från inkomstbeskattning.

Pensionsrätt finns intjänad hossom arbetsgivare haen utan att
itryggats tryggandelagens mening har inte belastats med särskild lö-

neskatt. I överensstämmelse med vad gäller vid överföringsom av an-
otryggad pensionsrätt,nan skall därför sådan beskattning skeen när

pensionskapital överförs från den offentliga sektorn till EU:s pensions-
system.
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Kapitalvärdesberäkning9.4

kapitalise-grunder förochmetodi avsnitt 8.3.2övervägandenal om
skallkapitalbeloppdetberäkningenfram tillkom viring, att somav

försäkringsteknis-debörpensionssystemtill EU:sföras styrasöver av
ellerpensionsutfástelsenvid tryggandetgrunderka använts avsom

vi be-harpensionssystemende olikainnebär förmotsvarande. Vad det
utfalletpårättviseaspekteremellertidfinnskapitel.i detta Detrört av

detinte berört,tillpensionsöverföringen EU:s system sommensom
uppmärksamma.anledningfinns att

påverkarfaktorernaviktigasteanalyserade de ut-kapitel 7l som
skill-intevisade sigbetydelse oväntatöverföring. Enfallet storav en
på såproblemvilketha,försäkringstekniska grundernade är ettnader i

intres-anledninghaft någoninte harförmånsberättigade attdensätt att
informationfått någonhellernormalt integrunderna ochförsigsera

ocharbetsgivarenförenbarthar varit intresseGrundernadem. avom
endastegentligenochpensionsutfástelsenfinansieringdennes omav

förmånsberättigadesförmånsbestämd. denUrvaritutfästelsen per-
betydelse.förefallit saknagrundernaspektiv har

pensionssys-till EU:söverföra pensionsrättmöjlighetenGenom att
antagandenfåroförutsetti bilden. Heltdimensionförs omtem en ny

förmån. Be-slutligaenskildesbetydelse för denlivslängdochränta en
oli-bliutfalletsäkerställd kanpensionsrättenoch hurroende på ärvar

kapitalvär-enskildedenförmåner.till lika För ärmellan tvåka synes
beklagligt,godtycklig.mening Dettai denna ärdesberäkningen men

iingår såGodtyckligheten sägameningenligt vår attmåste accepteras.
fri-överföringenocksåhör äröverföring. Till sakenförvillkoren att

villig.
försäkringsteknikenkonsekvensemellertidfinnsDet aven annan

livs-antagandenavsnitt 7.1.2lsvårareär acceptera.att omomsom
beräknings-könsneutralavad de normaltutvecklatharlängd sätt

kapitali-könsdifferentieradedemedSverige misstämmergrunderna i
i EU:still tjänsteåromräkningenanvänds vidseringsfaktorer som

fall missgynnas.flertaletikvinnorResultatetpensionssystem. är att
förutfalletblir 9 männen.Utfallet för dem 5 änsämreprocent-

kvinnor påundvikadet möjligti vad månVi har attär attövervägt
kommamissgynnas.systematiskt Ett överensdetta sätt attsätt vore

kapitali-könsneutralaanvändade skallmed EU-institutionerna attom
utsikternadockSverige. Vivid överföring frånseringsfaktorer atttror

fel iskulle slåregleringsådansmå samtidigttill framgång som envore
könsdifferentierad. Ettkapitalvärdesberäkningende fall den svenska är
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i Sverige tillämpasättannat könsdifferentieradatt beräkning.vore en
skulle iDet så fall ankomma respektive pensionssystem prövaatt

det skäligt och möjligtär tillämpa justerade försäkringstekniskaattom
grunder i de fall kapitalvärdesberäkning för pensions-görs attsom en

skall överföras tillrätt EU:s pensionssystem.
Vi vill inte förorda kapitalvärdesberäkningen justerasatt i de fall

pensionsrätten tryggad och alltsåär pensionskapital enligtär avsatt
vissa grunder. finnerDäremot det rimligt de offentligaattvara
ofonderade pensionssystemen, i första hand den allmänna pensionen,
jämkar det pensionskapital skall överföras så utfallet blir likaattsom
för och kvinnor. Sommän metod föreslår vi justering kapitalbe-en av
loppet skall överföras till EU så skillnaden, i det enskilda fal-attsom
let, neutraliseras mellan tillämplig kapitaliseringsfaktor enligt EU:s
pensionssystem och motsvarande kapitaliseringsfaktor för det andra
könet

Administration9.5

överföringenFör pensionsrättatt och pensionskapital mellan Sveri-av
och EU:s pensionsadministration skall fungera enkelt och säkertge

krävs ändamålsenlig hantering sådana ärenden i Sverige. Tvåen av
huvudalternativ härvid tänkbara. Antingenär överlåter till berördaman
pensionsförvaltare i Sverige i de enskilda fallen sköta kontakternaatt
med EU eller institution i Sverige i uppgift fungeraattger man en som
centralt för i fall överföringen till EU.vartorgan

Med hänsyn till den mångfald pensionssystem och pensionsför-av
valtare i Sverige kan bli berörda i enskilda fall förordarävensom - -
vi centralt sköter kontakternaatt ett med EU. behövs inteDetorgan
minst för säkerställa den obligatoriska återföring iatt vissa fall som
kommer beskriva i avsnitt l0.l.l. Vi föreslår därföratt central han-en

itering Sverige. Eftersom flertalet fall överföring sannolikt kommerav
omfatta allmän pension föreslåratt vi också den centrala hantering-att
skall skötas Utlandsavdelningen vid Stockholms läns allmännaen av

försäkringskassa. hanteringDen blir aktuell det gäller överfö-närsom
ring pensionsrätt från Sverige till EU:s pensionssystem bör därmedav
kunna på följandeut sätt.se

Ett ärende uppstår EU-medborgarenär anställs i EU-en som en
institution skriftligen ansöker hos institutionen överföring, efter attom
ha fått information möjligheten därifrån. Ansökan betraktaär attom

intresseanmälan. För kunna ställning i frågan får denattsom taen an-
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ställde redovisning hur överföringen påverkar hans EU-pension.en av
Dessförinnan har institutionen inhämtat information från Sverige, ge-

Utlandsavdelningen vid Försäkringskassan i Stockholms län.nom
Utlandsavdelningen får vilkenNär uppgift pensionsrättom som

i fråga föra till pensionssystem,EU:söverväger överatt görpersonen
avdelningen förfrågningar till berörda pensionsadministratörer med
begäran uppgifter vilka intjänade pensionsförrnåner till vilkaom om

skulle upphöra, vilken anställningstid beaktad och belop-rätten ärsom
för det försäkringstekniska värdet eller schablonmässiga återköp-pet

svärdet skulle komma överföras. Utlandsavdelningen tillfogarattsom
motsvarande uppgifter beträffande pension och vidarebefordrarallmän
uppgifterna till den aktuella EU-institutionen.

anställde skall inomDen två månader skriftligen meddela sin insti-
tution han önskar genomföra överforingen. skriver i så fallHan påatt

ansökan, Utlandsavdelningen dels hos berördaupprättat,en som
svenska pensionsgivare utbetalning till kommissionen värdetom av av
de pensionsrättigheter han önskar överföra, dels oåterkalleligtsom - -
hos kommissionen återbetalning beloppet i de fall han slutar sinom av
EU-anställning till pension. Utlandsavdelningen vidarebe-rättutan
fordrar förekommandei fall ansökan till berörd pensionsadministratör.
Efter omräkning med hänsyn till den tidsperiod gått sedan densom
första beräkningen, betalas beloppen avdrag för skattutan av re-- -
spektive pensionsgivare antingen direkt till kommissionen eller till
kommissionen via Utlandsavdelningen. betalningenFrågan skallom
gå via Utlandsavdelningen bör ytterligare.övervägas

Utlandsavdelningen behåller uppgifter intjänad till pensionrättom
i Sverige kan komma behövas för eventuell framtida åter-attsom en
föring till Sverige den till pensionsrätten.överförda avsnittEU Iav

kommer10.1 vi beskriva den hantering i fall blir aktuell.såatt som
Detaljutformningen dessa rutiner bör fastställas efter överlägg-av

ningar med kommissionen.
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10 Förslag överföring pensionsrättom av

från EU till Sverige

När EU-tjänsteman slutar sin anställning kommer hansen pensionsrätt
i EU:s antingen betalassystem förmånatt direkt tillut honom,som en

eller från tidpunkt,genast eller överföras tillatt pensions-en senare ett
han ansluts tillsystem anställning.som genom en ny

Reglerna överföring pensionsrätt enligt EU:s pensionssystemom av
såledesär ömsesidiga. På svensktsätt pensionskapitalsamma som

skall kunna tillföras EU:s tjänsteman frånsystem när Sverigeen an-
ställs i unionens institutioner, skall det möjligt fören av EU-vara en
tjänsteman sitt pensionskapitalatt frånta ut hansystemet övergårom
till anställning i Sverige. Möjligheten förutsätter docken enligt artikel
11.1 i bilaga 8 till EU:s tjänsteföreskrifter överenskommelse mellanen
EU och den pensionsrättenlpensionsförvaltare skall övertasom
Reglemas ömsesidighet innebär också EU inte drar någon skattatt från
det kapital på detta lämnarsätt EU:ssom system.

Oavsett överföring pensionsrätt från EU:s pensionssystemom av
till pensionsgivare i Sverige gäller pensionsrätten tidigare tjänatssom

i Sverige eller pensionsrätt tjänats i EU-anställning, skallsom en
överföringen inte utlösa någon beskattning i Sverige denänannan som
sker pension sånär småningom utbetalas till den enskilde.

Det pensionskapital betalas från EU antingenut enbartsom svarar
pensionsrättmot har tjänats i EU-anställningen eller därutöversom

även pensionsrätt harmot överförts från tidigare anställning.som en
Det den situationenär intresse.ärsenare störstsom av

10.1 Pensionsrätt tidigare överförts frånsom

Sverige

Om anställning i EU:s administration upphören före det denattsom-
anställde fyllt 60 år i minst tio år, harvarat den anställde tillrätt- pen-

Se avsnitt 3.3.

16-0489S
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anställningen upphör tillsion från och med tidigast år.50 Om rättutan
avgångsvederlag i formpension avlöses pensionsrätten med ettett av

Alternativet, överföring pensionsrätten tillengångsbelopp. etten av
i bilaga tillpensionssystem, förutsätter enligt artikel 8 EU:s11.1annat

träffas mellan och dettjänsteföreskrifter överenskommelse EUatt en
skall ske.land eller det till vilket överföringenorgan

överförshar vi för pensionsrättavsnitt 8.3.5I attargumenterat som
pensionssystem bör tillåtas tillfalla denfrån Sverige till inteEU:s en-

slutar sin anställningskilde i form engångsbelopp hannärett senareav
Irland och Storbritannienvi varit inne på har Danmark,i SomEU.

iobligatorisk återföringöverenskommit med institutionerEU:s om en
fall.sådana

fallObligatorisk återföring i vissa10.1

institutionerSverige överenskommer med EU:sVi föreslår attatt om
obligatorisktpensionssystempensionskapital överförts till derassom

fall skulle ha kun-Sverige, enskilde iskall återföras till den annatom
engångsbelopp.i formfå det utbetalt avgångsvederlag ettnat avsom

bör följande hanteringmed kommissionenöverläggningarGenom
och densäkerställa återföringenåstadkommas för äger attattatt rum

tillfredsställandepåfungerar sätt.ett
överföra pensionsrättinformation möjligheternaDen att somom

Sverige förlämnatinstitutioner lämnar tillEU:s att tapersoner som
pensionsrättadministration, bör upplysaanställning i EU:s att somom

i förtidavgåråterföras till Sverigeöverförs kommer att personernaom
enskilde, han påavgångsvederlag. Likaså bör denmed till närrätt -

ansökanunder den svenskatidigare beskrivit skrivervidet sätt som -
Sverige detåterbetalning tillsamtidigt ansökaöverföring, avomom
få det utbetaltskulle ha kunnatöverförda beloppet i de fall han annars

del i avgångsvederlag.ettensom
normalt det beloppskall urholkats börvärdet inte haFör att som

gångSverige högre det beloppskall återföras till över-än som envara
den i Sverige höjsSåväl pensionsrätten ifördes från Sverige. EU som

tiden. rimligreala värde skall bibehållas Ennominellt för dess överatt
förhöjt i månbelopp återförs skallregel detatt vara sammasomvore

skulle varit förhöjdnominella värdet pensionsrätten hadet omavsom
för andra länderöverföring inte frågan regleradSånågon ägt ärrum.

äterföring.överenskommit med institutionerhar EU:s omsom
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Frågan kompliceras emellertid den från Sverige överfördaattav
pensionsrätten i många fall kan komma bestå antal, kanskeatt ettav
fyra olika delar och skulle ha varit värdesäkrad sittsom sätt.var en
Höjningen premiepensionen i det allmänna inkomstgrundadeav nya
pensionssystemet beror på den enskildes val förvaltare, vilket ävenav

Övriggäller ITPK-pension. allmän pension och tjänstepension följer
olika, regler för hur de räknasegna upp.

Mot denna bakgrund har fastnat för föreslå den allmännaatt att
inkomstgrundade ålderspensionens inkomstindex skall förutgöra norm
höjningen all pensionsrätt återförs från EU. På så säker-sättav som
ställs till allmän pensionatt rätten kan återupprättas. Vi ifrånutgår att
det på så förhöjda beloppetsätt inom det belopp tillgäng-ärryms som
ligt för överföring från EU:s pensionssystem. denFör enskilde har frå-

hur förhöjningen skall beräknas inte någon betydelse ef-gan om stor
resterande del hanstersom pensionsrätt, den i principav som svarar

den tid han tjänstgjort imot EU, ändå kommer betalas till ho-att ut
Frågan har betydelse endast för hur del den totalanom. stor av pen-

sionsrätten skall utbetalas i form engångsbelopp, dåettsom av an-
ställningen i EU upphör, alternativt överföras till tjänstepension i Sve-
rige.

denNär enskilde slutar sin EU-anställning till pension be-rättutan
talar den institution vid vilken han anställd, via kommissionen, tillvar
Utlandsavdelningen vid Stockholms läns allmänna försäkringskassa ett
belopp tidigare från Sverige Överfördmot pensionsrätt.som svarar
Härmed till såväl allmänrätt pension tjänstepension. Betal-avses som
ningen med stöd dengörs oåterkalleliga ansökan, upprättad Ut-av av
landsavdelningen, den enskilde tidigare skrivit på och arkive-som som

hos kommissionen. Utlandsavdelningenrats har dessförinnan meddelat
kommissionen beloppets storlek efter inkomstindexering. Valutaom-
räkningen sker enligt den kurs tidigare användes vid överföringensom

Eutill
denOm till Sverige återförda pensionsrätten hänför sig till tidigare

Överförd till allmän pension återuppstårrätt den med hjälprätten deav
uppgifter behållits i register hos Utlandsavdelningen. Den enskil-som
de tillfrågas avdelning vilken fond skall förvalta den delav som av
pensionskapitalet den allmänna premiepensionenmot ochsom svarar
vilken eller möjligen vilka förvaltare tjänstepension skallav som

det kapitalöverta återstår efter eventuellt avdrag för återupprät-som
tad allmän pension. Om den enskilde inte inom viss tid, förslagsvis sex

i Se avsnitt 3.3.4.
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föreslår vi det förskapitalet skall överföras,meddelarmånader, attvart
funk-fylla motsvarandepremiepensionsfond tänkttill den är attsom

försäkringen.den allmännation inom
tjänstepensionförbeträffande belopp återståralternativ detEtt som

pensionsrätt gångsöka deni den delen återupprättaävenär att som en
styrning efter-med sådanemellertid problemfunnits. Vi stora enser

medbeloppet knappast kommeråterfördadet överensstämmaattsom
återupprättande. aktuellaDetkrävs för sådantdet beloppjust ettsom

förändras i sådan gradhunnitocksåtjänstepensionssystemet kan ha att
genomföra.inte längre möjligtalternativet är att

såskall genomförastill Sverigeframhållas återföringenbörDet att
utbetald medmöjlighet få pensionsrättenindividen har ettattsnart en-

pensionsrättöverföra sinhan skulle låtaändågângsbelopp, oavsett om
tillpensionsrättåterföringenobligatoriskahåll.till Denannat av

i frågaberoendeskall inte hellerSverige tarpersonen an-omvara av
sig ihan bosättergenomförasskallställning i Sverige. Den även om

land.ett annat

Frivillig återföring10.1

obligatoriska återföringenbeskrivningen denframgåttSom avavserav
resulte-skulle hainteSverige endast pensionsrätttillpensionsrätt som

enskildedenemellertid tänkaskanpension från EU. Deti attrat en
önskari EU:sbehålla sin pensionsrätti stället försjälv, system,att

tidigare intjä-sinochtill Sverige återupprättaåterföra pensionsrätten
pension.allmäntillnade rätt

möjligaåterföring skallfall frivilligdessaVi föreslår attatt varaav
vid Stock-Utlandsavdelningenhanterasgenomföra. Fallen bör genom

principiförsäkringskassaallmänna sättlänsholms somsamma
ikommissionenmedobligatorium. börbeskrivet De tas uppovan

återföringen.obligatoriskaöverläggningarna densamband om

EU-anställningiintjPensionsrätt10.2 änatssom

bli ak-EU-anställning kan endasthar tjänats iPensionsrätt som en
tänkbara.situationer Härfrivillig Fleraöverföring påtuell för ärväg.

exempel.följer ett par
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En svensk EU-tjänsteman överfört pensionsrätt från Sverigesom
till EU slutar efter fyra år. Vare sig han vill det eller inte återförs den
överförda pensionsrätten till Sverige, varför han föredrar få denatt
pensionsrätt han tjänat i EU-anställningen Överförd tillsom samma
pensionssystem. En EU-tjänsteman, valt inte föraannan att översom
sin tidigare intjänade pensionsrätt från Sverige, återvänder till en an-
ställning i Sverige. Han vill inte få sin EU-pensionsrätt, han harsom
tjänat under hela åtta år, avlöst med engångsbelopp.ett Han vill
istället med utbetalningenvänta tills han pensionerar sig. Dessutom
tycker han det bra ha all sinatt är pensionsrättatt samlad i Sverige.

Vi inte dessatror exempelatt representativaär för vilka önskemål
de svenskar kommer ha i förtid slutaratt sin tjänstgöring i EU.som
Med hänsyn till fallen sannolikt kommeratt få,att ävenvara men av
andra skäl, föreslår vi det i fall tills vidareatt inte skallvart möj-vara
ligt föra pensionsrättöver frånatt EU:s pensionssystem till det all-

pensionssystemetmänna i Sverige.
De svenskar och andra EU-medborgare önskar överförasom pen-

sionsrätt från EU:s pensionssystem till tjänstepensionssystem i Sverige
bör naturligtvis ha sådan möjlighet. Vi bedömer den möjlighetenatten
kommer finnas Sverigeatt på nationellutan nivåatt överenskommer
med EU detta eller några särskilda regleratt skapas. Det innebärom

kommissionen får lösaatt frågan överföring till Sverigeom av pen-
sionsrätt har tjänats i EU-anställning direkt kontaktsom en genom
med den förvaltare tjänstepension den enskilde har önskemålav som
om.

Olikhetema mellan EU:s pensionssystem och tjänstepensionssys-
i Sverigetemen Förmånsnivånär stora. lägre i Sverige heltär enkelt

därför de svenska tjänstepensionernaatt endast komplement tillär all-
pension. Vidaremän till exempelär pensionsåldern och efterlevande-

förmånerna förmånligare enligt EU:s Med hänsyn till dettasystem. ser
vi ingen form för överföring till Sverige pensionsrätt harannan av som
tjänats i EU-anställning pensionskapitaletän att används för köpen

premiebestämd tjänstepension.av en
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l 1 Förslag anpassning svenskom av

lagstiftning

I vårt uppdrag ingår redovisa den lagstiftningatt i princip krävssom
för Sverige skall ha fullgjortatt sina förpliktelser vad gäller pensions-
samordning med EU-institutioner. I uppdraget ingår däremot inte att
lämna förslag till författningstext. Det hade heller inte varit möjligt att

det förrän tidigastgöra i slutet på år 1997 eftersom lagstiftningen om
delar det reformerade allmänna pensionssystemet kan beräknas fin-av

först då. Om detta betänkande skulle innehålla författningsförslagnas
hade det således måst dröja så länge det i onödan skulle riskeraatt att
skapa osäkerhet Sveriges vilja möjliggöra överföringattom av pen-
sionsrätt till EU:s institutioner. Ett sådant dröjsmål skulle dessutom
försena arbetet med möjliggöra överföringama.att

Vi finner det angeläget frågan pensionssamordningatt löses såom
fort möjligt. lagstiftningDen föreslårvi i detta kapitel börsom som
därför utarbetas och beslutas så förutsättningar för det före-snart som
ligger. Lagstiftningen berör flera olika områden, vilket innebär risken
för för den fortsattaatt hanteringenansvaret splittras på olika händer.
Det enligt vår mening olyckligt, bland därför uppgiftenvore annat att
delvis handlar sköta kontakterna med kommissionen.att Omom man

pensionssamordningen i första hand fråga för berördaser som en
svenska pensionssystem, hör den hemma i Socialdepartementet och
möjligen också arbetsmarknadsdepartementet. Om istället denman ser

främst fråga tillämpning tjänsteföreskrifter,EU:s hörsom en om av
den hemma i finansdepartementet.

Vi har tidigare konstaterat reglerna i EU:s tjänsteföreskrifteratt om
överföring pensionsrätt till och från dess institutioner direkt till-ärav
lämpliga i Sverige, vilket innebär någon motsvarande svensk för-att
fattning inte skall utfärdas. Vi har emellertid också konstaterat att
svensk lagstiftning behöver och kompletteras för säker-attanpassas
ställa överföringen och därmed Sverige uppfyller sina skyldigheteratt

EU-land.som
I kapitlen 9 och lO har lämnat förslag hur överföringenom av

pensionsrätt och pensionskapital skall fungera. Vid våra överväganden
erforderlig och lämplig lagstiftning har funnit anpassningamaom att
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omfattning. Demöjligabör minstakompletteringamaoch somvara av
begränsadstarktberörs är grupp.en

tjä-EU-medborgareandrasvenskar ochlilla antalEndast det som
möjlighetEU-institution haranställs ii Sverigepensioninnat ensom

tjänste-skatteavdrag,och,allmän pensiontillöverföra sin utanrättatt
kraft EU-rättensSverige. Ipensionsgivare utanförpension till aven

utredning-ligger inte isärställning. Detsåledesintar dessaställning en
särställning.dennarubbarlagstiftningföreslåuppdrag att somenens

delsdärförföreslården lagstiftning attUtgångspunkten för ärsom
överfö-möjliggöraföråtgärderalla lämpligaskall vidtaSverige att en

i sig inteåtgärdernadelsinstitutioner,tillpensionsrätt EU:s attring av
i ellertjänstgörandraförmotsvarande möjlighetförskall öppna som

utanför Sverige.
allmänområdenainomlagstiftning krävsvissfunnitVi har att

administration föroch över-beskattningtjänstepension, attpension, en
vide lösningarregler ochenlighet medi EU:sskall fungeraföring som

föreslagit.

pensionAllmän1.11

pensio-allmännadenreformeringföreståendeiförstaSom stegett av
ochålderspensioninkomstgrundadlagkommer annanenomennen
januari 1998.troligen den 1kraftträda ilagen,införande attavom

regler-berörspensionsförmånerallmännadeDärmed kommer avsom
och förskäletdetlagar. Avi fleraregleradeöverföring att varana om

föreslår vihar,överföringenundantagskaraktär attmarkera denatt som
särskild lag.regleras iden en

skallpensionsförmånerföreskrifter vilkabehövsDet om-somom
skall bestämmaspensionsrättenvärdethuröverföringen,fattas avav

påverkas föreskrifterVidare krävsgarantipensiontillhuroch rätten
belopphur detfall ochvissaiåterföra pensionsrättskyldigheten attom
allmänmellanfördelasskallhur detskall beräknas,återförasskallsom

respektiveinomskall placerasdettjänstepension hurpension och samt
pensionsform.2

1 och 9.4.avsnitten 9.1Se
2 avsnitt 10.1.Se
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Tjänstepension1 1.2

tidigare beskrivningSom framgått det idag endast liten delärav en av
den statliga tjänstepensioneringen författningsreglerad. Detärsom

statsrådspension, chefspension/förordnandepension ochgäller riks-
dagspension, pension för vissa icke-statliga medäven gruppermen

särskild förord-statlig pensionsrätt. dessa pensioner föreslår viFör en
skall omfattasning föreskriver vilka pensionsförmåner som avsom

överföringen och hur värdet skall bestämmas. för-pensionsrätten Iav
gälla med anledningordningen bör också regleras vad skall avsom

tjänstepensionbestämmelserna samordning statlig med riks-om av
dagspensionl

det gäller avtalsreglerad tjänstepension ankommer det på hu-När
genomföra de anpassningarvudmännen för respektive avtal att av

beräknas sådanpåkallade. värdet skallHurärsystemen av pen-som
docksionsrätt inte i tryggandelagens mening bör enligttryggatssom

och kommunal tjänste-uppfattning författningsregleras. statligvår För
för begränsad den privata tjänstepensio-pensionering delsamt en av

föreskrifter försäkringstekniska grunderneringen krävs alltså vilkaom
tillämpasskallsom

tjänstepensionAll författningsreglering överföringen böravav
kunna i förordning.göras samma

Beskattning1 1.3

hinder ÖverföringVi har visat hur kommunalskattelagen mot avreser
hinderpensionsrätt till EU-institutioner. undanröja dessa ochFör att

regleringens föreslår vi det iför markera undantagskaraktär attatt en
återköp fårsärskild lag ifrågavarande överföring föreskrivs skeattom

arbetsgiva-hinder bestämmelserna i kommunalskattelagen, attutan av
kommunalskattelagens kvali-får skatteavdrag inom förgörare ramen

transaktionen undan-tativa och kvantitativa begränsningsregler och att
från hosbeskattning arbetstagaren.tas

bestämmelse pensionskapital inte skall und-Någon överförtattom
den särskilda löneskatten pensionskostnader behövs enligtgå på vår

uppfattning inte in i den skattevillkorföreslagna lagen vidtas nu om
överföring pensionsrätt till institutioner. Vi löneskattenEU:sav anser

1 Se avsnitten 9.3. och 9.4.
2 Se avsnitten respektive9.3 9.2.2. avsnitt 9.4.samt
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redan säkerställd lydelsen gällande lag särskild lö-vara genom av om
neskatt på pensionskostnader.

Vi har tidigare varit inne på EU-rätten otydligt utformadäratt när
det gäller befrielsen från nationella skatter pension betalas utav som

institutionerfrån och beskattas EU:s måste läsaMan Fusionsför-av
dragets protokoll immunitet och privilegier tillsammans medom
rådets förordning villkoren för skatt till för klartEU skallattom man

Äveninse EU-pension inte får beskattas i Sverige. fråganatt liggerom
utanför vårt uppdrag vill vi fasta uppmärksamhet dessa bestämmel-

kan finnas anledningDet i anvisningar för skattemyndighetemaattser.
informera dem.om

Administration1 1.4

Vi har föreslagit överföring och framför allt återföring Överfördatt av
pensionsrätt till viss del skall hanteras centralt Utlandsavdel-genom

försäkringskassaningen vid Stockholms läns allmänna För före-att
skriva och reglera den hanteringen krävs förordning.en

Tillämpningsföreskriftema11.5 samlade i en
särskild lag

förIstället reglera samordningen med pensionssystemEU:s i fyraatt
författningar, föreslår reglerna samlas i enda lag. Vi vill medatt en
det uppnå samlad bild vilka särskilda regleratt gälleren ges av som
samtidigt reglernas undantagskaraktär tydligt markeras. För attsom
lyfta fram upphovet till och grunden för reglerna, bör lagen i möjligas-

mån utformas komplement och tillämpningsföreskrifterte tillsom
reglerEU:s pensionssamordning.om

i Se avsnitt 2.9. och bilaga
2 Se avsnitten 9.5 och 10.12.
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Överenskommelse med12 EU

Överföringen institutionerpensionsrätt från Sverige till kräverEU:sav
inte regler kompletteras formellt avtal mellanEU:s med Sverigeatt ett

oberoendeoch Reglerna direkt tillämpliga i Sverige före-EU. är av
komsten sådant avtal. och andra problem liggerden mån hinderIettav
i för tillämpning Sverige undanröjaankommer det påvägen atten

ändrar intedem. avtal på den skyldigheten.Ett
Sverige och obehöv-Enligt vår uppfattning avtal mellan EUär ett

ligt. skulle endast komplicera och fördröja den fråganDet process som
undergå innan överföring i alla delar.måste fungerar Dessutom ären

det risk för avtalet skulle skapa onödiga läsningar. sådant avtalEttatt
kan gällande enskilde, det avvikerinte heller dengöras gentemot om

tjänsteföreskrifterna.från vad han berättigad till enligtär
vid kommissionenVi har vid kontakter med generaldirektorat IX

fått bekräftat avtal inte fyller egentlig funktion.någon Somatt ett
framgått vår redovisning i avsnitt har vissa medlemsländer slutitav

med kommissio-avtal, andra har nöjt sig med skriftväxlingatt genom
hur artikel och hur transaktio-deklarera tillämpa llattnen man avser

överföringama skalloch informationsutbyte med anledning gåner av
fungerandetill. kommissionens del huvudsaken fråganFör är att om en

överföring pensionsrätt löses möjligt. underlättaså För attsnartav som
och undvika de åtgärder medlemsländerna vidtarattprocessen som

grundas felaktiga förutsättningar missförstånd, vill kommis-på eller
lagstiftningsionen fortlöpande kontakter i det arbete med ochatt tas

administrativa frågan Vi har under arbetetrutiner normalt kräver.som
denna utredning upprätthållit kontakter.med sådana

mening träffafråga finns det anledning iI någon överens-att enen
kommelse med kommissionen, återföring till Sverigenämligen den om

tidigare Överförd pensionsrätt i fall pensionsrätten skullede annarsav
engångsbeloppdha kunnat utbetalas i form sådan lösningEnettav

följer inte tjänsteföreskriñema eller generella tillämpningsfö-någraav
reskrifter, den kräver enligt vad artikel särskildi l l.lsägs översom en

1 Se avsnitt 10.1.
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enskommelse. Lösningen hänger med och bör för-samman ses som en
utsättning för pensionskapitalet, föreslagit,så vi skall behållaatt som
sin skattemässigt gynnade ställning lämnardet Sverige. finnsDetnär
naturligtvis också anledning med pensionsenheten vid generaldirek-att

kommaIX olika detaljfrågor vilket informa-torat överens om som
tionsutbyte och vilka rutiner skall gälla i ärendena överföring.som om

kapitel harI ll vi framhållit vikten arbetet med framatt att taav
ochregler rutiner för tillämpningen i Sverige artikel i bilagall 8av

till tjånsteföreskrifterEU:s hålls efter det vår utred-även attsamman
ning avslutad. Arbetet med lagstiftningen och kontakternaär med EU
bör drivas parallellt det departement för frågansav som ges ansvar
fortsatta behandling. slutligaDen propositionen med förslag till lag om

pensionssamordningtillämpning reglerEU:s bör därvid före-av om
gås överläggningar med generaldirektorat vidIX kommissionen.av

Vi överenskommelsen med institutionerEU:s obliga-attanser om
torisk återföring till Sverige Överfördtidigare pensionsrätt ochav
ärendenas hantering Utlandsavdelningen vid Stockholms länsgenom
allmänna försäkringskassa bör manifesteras skriftväxlinggenom en
med kommissionen. Något formellt avtal mellan Sverige och EU:s
institutioner detta vi tidigare framhållit, inte påkallat.är, Somom som
slutlig bekräftelse på Sverige och institutionerEU:satt är överens om
tillämpningen artikel förll svensk del kan förslagsvis regeringensav
utkast till proposition och kommissionens utkast till administrativa
meddelanden överföring pensionsrättigheter från svenskaom av pen-
sionssystemzutväxlas mellan ansvarigt departement i Sverige och
kommissionen.

1 avsnittSe 11.5.
2 Se avsnitt 3.2.
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Särskilda aspekter13

direktiv kommittéer och särskildaRegeringen har utfärdat till samtliga
offentliga Dir. 1994:23 ochutredare åtagandenpröva attatt re-om

Dir.dovisa jämställdhetspolitiska konsekvenser 1994: 124.

åtagandenPrövning offentliga13.1 av

vibakomliggande målet för den samordningsregelDet ärutrett attsom
anställning ikvalificerad personal inte skall från söka EU:savstå att

förloraeller sig iadministration på grund de förloraratt tror pen-av
ochsitt mål Sve-sionshänseende lämna hemland. EU:sDetta äratt

Sverige har dess-rige kan inte ha några andra intressen.gärna anses
Romfördraget vidta alla lämpliga åtgärder,enligt åtagit sigutom att

samordningsregelnbåde allmänna och särskilda, för säkerställaatt att
fungerar på sätt.avsett

offentliga åtagandenEnligt särskilda direktiven prövningde om av
åtaganden utred-skall vi förutsättningslöst offentliga rörpröva som

dock det uppgift samord-ningen. Vi har inte vår prövasett attsom
har också konstate-sådan. Vi har regeln och viningsregeln utrettsom

huvudsak rimlig. prövning har främst bestått iden i Vårär attrat att
form åtaganden förklarlägga vad artikel egentligen innebär ill av
åtagandet består och videl. Vi har klarlagt vari det offentligaSveriges

säkerställa åta-har lämnat förslag syftar till lämpligtpå sätt attattsom
gandet fullgörs.

tillämpningen artikeldetVår utgångspunkt gäller förslagnär avom
åtagande och inteSverigeshar varit inte längre det1 l än äratt som

överföringenförheller författningsreglera vad krävsän att avmer som
skäl motiverar någotpensionsrätt skall fungera, inte särskilda an-om

anpassning elleri vilken utsträckning denVi har också prövatnat.
ellerpåkallad i statlig angelägenhet inte.reglering Sverigeär ärsom en

inte statligdet gäller avtalsreglerad tjänstepension,När ärsom en an-
undanröja eventuellagelägenhet, har våra förslag inskränkt sig till att

för möjliggö-legala hinder överföring. Vad krävsdärutöver attmot en
överföring ankommer respektive pensionssystem åstad-på attra en

komma.
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På två punkter har vi gått längre vad följer artikelän 11. Visom av
pensionskapitalhar föreslagit återföring till Sverigeen av som annars

skulle ha betalats till den enskilde i form engångsbelopp.ut ettav
förFrämst återföringen skall fungera har vi också föreslagitatt att

kontakterna med EU-administrationen i överföringsfrågor skall skötas
centralt offentligt Utlandsavdelningenett vid Stockholmsav organ,

läns allmänna försäkringskassa.
Återföringen torde innebära det pensionskapital undandrasatt som

svensk beskattning och istället beskattas blirEU, något mindre änav
det skulle bli. Vi har inte gjort beräkningarnågra de kostna-annars av
der hosuppstår försäkringskassan, bedömer vårt förslagattsom men
med central hantering innebär det totalt rationella altema-sett mesten
tivet. Under slutet 1990-talet, det blir aktuellt med överföringnär
för de svenskar anställts initialt, uppkommer arbetstoppsom en av en-
gångskaraktär. Därefter blir administrationen tämligen ringaav om-
fattning.

En uppskattning de ekonomiska konsekvenserna artikelgrov av av
kan11 på följandeut sätt.se

de cirkaAv svenskar anställs hälften väljatusen antas attsom nu
överföra all sin i Sverige intjänade pensionsrätt till pensionssys-EU:s

iDe genomsnitt fyrtio gamlaår och hatem. pensions-antas vara en
grundande årslön på 250 000 kronor. har vid den åldernDe tjänat in en
tredjedel sin ålderspension från och med 65 år eller 22 procentav av
250 000. Det kapitaliserade nuvärdet den intjänade ålderspensionenav

000 kronor enligt55 tabell i avsnitt7.1 7.1 omkringär 250 000om
kronor vid på Till detta4 kommer värdeträntaantagen procent.en av
intjänad efterlevandepension och, från den allmänna försäkringen, för-
tidspension, vilket för enkelhetens skull kvittas värdet den delmot av

återförs. Resultatet skulle då bli 500 för iatt utsom personer genom-
snitt 250 000 kronor eller totalt 125 miljoner kronor, på så sättsom
undandras svensk beskattning huvudsakligen under åren 2015 2050.-

bör påpekasDet den ekonomiska "förlust" för Sverige viatt som
här försökt kvantifiera inte orsakas våra förslag gäl-EU:sutanav av
lande regler pensionssamordning. Vårt förslag återföring be-om om

den "förlusten". Till sakengränsar hör minskade skatteintäkter föratt
medlemsländerna i detta fall, i princip, ökade skatteintäktermotsvarar
för EU. Om budgetEU:s skulle ha lägre skatteintäkter vad harän man
tack pensionsöverföringen, skulle budgeten behöva kompenserasvare
med andra intäkter.

Se avsnitt 10.1.
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konsekvenserämställdhetspolitiska13.2 J

jämställdhetspolitiska konsekvensersärskilda direktivendeI utta-om
övergripande målen kvinnorpolitisk enighet delas det råder attatt om

möjligheterskyldigheter och in-skall ha rättigheter,och män samma
det gäller pensioner kanväsentliga områden i samhället.alla Närom

i de forsäkringsteknis-under år ha resulteratde målen sägas attsenare
tjänstepensionsområdet normalttillämpas inomka grunder ärsom

komma betalasberäknaskönsneutrala. pension kanTrots att utatt en
premierna itilltid till kvinnaunder fem år längre ärän en man,en

avgiftsbe-ochför kvinnor Iförmånsbestämda män.system samma
saken och konstaterakan vända påstämda attsystem sammaman

längre tid tillgenomsnitt fem årpension under ipremie enger en
situationen iförsäkringentill den allmännakvinna Inom ärän man.en

princip densamma.
paradoxaltkönsneutralitetavsnitt visat hur svenskVi har i 7.1 nog

systematiskt missgynnandemåttligt ändåleder till visserligenett men
pensions-Sverige tillpensionsrätt från EU:skvinnor för överav som

vi föreslagit detillfredsställande, varförinteDetta är attsystem.
sin kapitalvärdes-offentliga pensionssystemen skallsvenska anpassa

efter överföringen tillberäkning så könsneutraliteten består ävenatt
svenska kvinnor,vi ocksåpensionssystem. DärmedEU:s attmenar

mindre benägnapensionen, inte behövadet beror på skallsåvitt vara
EU-tjänstsöka än män.att en

föreskriverRomfördragetartikel ikan tilläggas 119Det attatt
skallför lika arbetefor ochprincipen lika förmåner kvinnor mänom

befästEG-domstolen denmål pensioner harupprätthållas. I ett par om
principen.
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IO OKommittédirektiv O w

Pensionssamordning med EU-institutioner Dir.

1994: 107

regeringssammanträde denBeslut vid 15 september 1994

Sammanfattning uppdragetav

Om Sverige blir medlem i Europeiska unionen, EU, kommer
svenska medborgare kunna anställning vid EU:s institutioner.att ta
Detta aktualiserar frågorantal tjänstemännens arbetsrättsligaett om
villkor har betydelse för möjligheterna besätta destor attsom
anställningar för svenskar.öppnassom

I dessa direktiv uppdras särskild utredare belysa frågoratten
samordning och överföring pensionsförmåner för demom av som

lämnar privat eller offentlig anställning i Sverige för anställningen
vid någon EU:s institutioner eller viceav versa.

Bakgrund

Personal till EU:s institutioner rekryteras från medlemsländerna i
viss proportionalitet till ländernas befolkningstal. Under in-
fasningsperioden, dâ det nyblivna medlemslandet inifrån skall lära
känna EU:s organisation arbetsformer,och det särskilt viktigtär

landsmän kan fungera informationslänkar mellan in-att som
stitutionerna och de nationella Vid svenskt med-ettorganen.
lemskap kommer därför de anställningar för Sverigeöppnassom

behöva besättas mycketatt snart.
De medborgare i någonär EU:s medlemsstater ochsom av som

övergår från anställning i medlemsstat till tillfällig elleren en en
fast anställning vid någon EU:s institutioner har enligt de förav
alla institutioner personalreglerna överförarätt attgemensamma
intjänade pensionsförmäner. Rätten reglerad i EU:sär personalsta-

fastställts râdsbeslut. Flertalettuter, länder har träffatsom genom
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personalsta-ibestämmelsertillämpning dessamed EUavtal avom
tuterna.

förEU-institutionvidanställninglämnarDen enensom
överföraharEU-organisationen rättutanför attanställning

EUmellanavtalatsdetta harpensionsförmåner endastintjänade om
pensionsgivaren.denoch nya

EU-medlemskapsvensktvidpensionsvillkor kommerEU:s ett
dåpensionsförmånersvenskamedtjänstemändegälla somatt

generaldi-EU-kommissionensinstitutionerna.någonvidanställs av
börjanii brevförvaltningsfrågor harinternaIX för ett avrektorat

tillinitiativ över-Sverigerekommenderat att1994år att ta en
pensionssamordning upprättas.EUmedenskommelse om

gällervadgrundläggande oklarheterantalemellertidfinnsDet ett
pensionsregler. Det ärEU:stillämpningenochomfattningen av

teknisktöverföringssystemet ärhurutläsamöjligthellerinte att
innebär.åtagandenkonkretavilka systemetochutformat som

omfattande behovetgenomskåda hur ettsvårtdetVidare är avatt
utgångs-svenskafrånskullemed EUavtalnationelltsärskilt vara

ordning.särskildidärför utredasfrågor börpunkter. Dessa

Utredningsuppdraget

ochbetydelsenklarläggaförtillkallasutredaresärskildEn att
förreglerna rättvidkommandesvensktförräckvidden omav
tillöverfördapensionsförmånerinstitutioneri EU:sanställd att

EU-in-VIII,Bilagaartikel 11,enligtinstitutionernafrånoch
för-rådetsRegulations,Staffpersonalstatuterstitutionernas
medpublicerad259/68,EURATOMEKSG,EEG,ordning

därefterengelska1986aprili samtändringarefterföljande
571/92EURATOMEKSG,EEG,förordningändrad i rådets

199,662, 7EGT L mars klarlägia förutsätter attskallUtredaren systemet pen-om
pensionsformerpensionssystem,vilkaöverförssionsmedel samt

för hurprinciperföreslåochberörspensionsinstitutoch som
Vidareberäknas.skallpensionsrättigheternaolikadevärdet av

svenskaöverföringförhurredovisautredarenskall ett system av
utformaskaninstitutionerEU:soch fråntillförmåneranställdas
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administreras, förtekniskt och kostnaderberäkna eventuella
redovisa hur dessa kostnader kan täckas.systemet samt

Utredaren skall också redovisa hur EU:s har löstmedlemsstater
frågan tillämpning ifrågavarande övrigaregel liksom dehuravom
kandidatländerna ihantera den. Motiv erfarenheterochattavser
medlemsländer valt inte träffa särskilda pensions-avtalattsom om
överföring skall också redovisas. Om tillutredaren kommer
slutsatsen Sverige bör träffa överenskommelse mellanatt en
Sverige pensions-och EU komplement till EU:s reglersom om
överföring, skall förslag till grundprinciper för överenskommel-en

lagstiftningDessutom skall utredaren redovisa denupprättas.se
i princip krävs.som

Utredningsarbetet

Utredaren skall inhämta för EU-kommissio-underlag arbetet hos
pensionsenhet admini-vid Generaldirektorat IX personal ochnens

stration DG IX. Arbetet skall ske i samverkan med Socialde-
enhet för socialförsäkring Finansdepartemen-partementets m.m.,

personalpolitiska enhet, Utrikesdepartementets administrativatets
avdelning, Statens löne- och pensionsverk, Riksförsäkringsverket,
Riksskatteverket, Finansinspektionen och pensionsinstitut inom
tjänstepensionsområdet. Utredaren skall vidare samråda med
Arbetsgivarverket och arbetsmarknadens Utredaren skallparter.
under arbetets gång informera regeringen tillsatta arbets-den av

för statsförvaltningen och EU.gruppen
står fritt riktlinjerDet utredaren bakgrund deatt mot av som

behandla andra aspekter de nämnda. Utredarenänangetts ovan
skall beakta direktiven till samtliga kommittéer särskildaoch
utredare offentliga åtaganden dir. 1994:23.prövaattom

Uppdraget skall fullföljt januariden 3l 1995.senastvara

Finansdepartementet
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Artikel i bilaga till tjänsteföreskrifterll 8 EU:s

Följande skall gälla för tjänsteman slutar sin tjänst i Euro-en som
peiska gemenskapema för att

tjänst i eller nationelltillträda statlig förvaltning elleren en en-
internationell organisation slutit avtal medhar gemenska-ettsom

ellerperna,
bedriva verksamhet anställd egenföretagare, påeller grundvasom-

vilken han blir berättigad till enligtpension ett systemav
administrativa har slutit avtal med gemenskapema:ettvars organ

försäkringstekniskaTjänstemannen skall ha få det värdet förrätt att
gemenskapenden avgångspension han berättigad till inom överfördär

ellertill pensionskassan för förvaltningen eller organisationen till den
pensionpensionskassa från vilken han blir berättigad till grundval

verksamhet han bedriver anställd eller egenföretagare.denav som

Följande skall gälla för tjänsteman tillträder tjänst ien som en ge-
menskaperna efter haatt

sin tjänst i statlig eller nationell ellerlämnat förvaltning in-en en-
ternationell organisation, eller
bedrivit verksamhet anställd eller egenföretagare:som-

få antingen försäk-Tjänstemännen skall då han anställs ha deträtt att
återköpsvärdet förringstekniska värdet eller det schablonmässiga den

avgångspension han berättigad grundval sådan tjänstgöringtill påär av
eller verksamhet inbetald till gemenskapema.

så fall skall den vilken påI institution i tjänstemännen tjänstgör,
belopp färsäkringstekniska värdegrundval det nämnda ellerav som
återköpsvärde och med beaktandeschablonmässiga uppgår till av

hans lönegrad då han anställs, bestämma det antal pensionsberätti-
gande tjänsteår han med hänsyn till tidigare tjänstgöringsperiodsom
får tillgodoräkna enligt dess pensionssystem.

återinsättsPunkt skall också tillämpas tjänsteman efter2 på somen
tjänstledighet för uppehållande tjänst enligt artikel b37.1av annan
andra strecksatsen i tjänsteföreskriftema och tjänstemanen som
återinsätts efter tjänstledighet personliga skäl enligt artikel i40av
tjänsteföreskrifterna.

Detta stycke med kursivstil finns tillofficiellt svenska. Oversättnmgenöversattinte
utredningensär egen.
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Artikel i Protokollet13 Europeiskaom

gemenskapernas immunitet och privilegier

Gemenskapernas tjänstemän och övriga anställda skall skyldigavara
betala skatt till gemenskaperna på de löner och arvoden de fåratt av

gemenskaperna enligt de villkor och det förfarande rådet för-som
slag från kommissionen har fastställt.

befriadeskall från nationellaDe skatter på de löner och arvodenvara
de får gemenskaperna.av

Villkoren för och förfarandet tillvid skatt Europeiska
rådetsgemenskaperna förordning 260/68, utdragnr

Enligt artikel i protokollet13 immunitet och privilegier skall be-om
skattning ske löner och arvoden till tjänstemän och andra anställda iav
gemenskapen till omfattas nämndaockså artikel.samt personer som av

nödvändigt fastställa förfarandetDet villkoren för och vid dennaär att
beskattning.

HÄRIGENOM FÖRESKRIVS FÖLJANDE.

Artikel 2

Följande skattskyldiga:är

Personer omfattas tjänsteföreskriftema för tjänstemän ellersom av
anställningsvillkoren för gemenskaperna, inbegripetövriga anställda i

får den ersättning vid uppsägning tjänste-personer som som ges av
mässiga skäl med undantag för lokal personal.men

Personer får invaliditets-, ålders- eller efterlevandepension frånsom
gemenskaperna.





153Bilaga 41996:57SOU

UtredningenomJanuari1996
pensionssamordning

EU-institutionermed
060-187758+46Ekebrand.telStaffan Ålund. 060-187731+48telMikael

SPVdo
SUNDSVALL8-85190
060-187646Fax+46

ALLMÄNÖVERFÖRING OCHPENSIONAVOMINFORMATION
EU-INSTITUTIONERFRÅN SVERIGE TILLTJÃNSTEPENSION

isamladeochöverförasinaEU-institution harvid rättanställning attEn tar ensomperson bilaga 8 tilliartikel l lpensionssystemtill EU:spensionsrättigheterintjänadehemlandet
kapitaliseradevärdetDetgemenskapema.Europeiskai avTjänsteföreskrifter för tjänstemännen

omräknasanställdochdär tjänstemännenärinstitutiontill denöverförspensionsrättighetema
EU-pension.för dennesgrundtillvilka liggertjänsteårtilldärefter

fullgjortellerfyllt 60 årantingentjänstemännenålderspensionkrävstillfå attFör rättatt
Beräkningenavgångsvederlagbetalasfall ut. avtjänstgöringstid i EU. l ettårs annat10
pensionsrätttillgodoräknasTjänstemännenföljande omsker sätt:tjänstepensionen en

intjänatsprocenttalsammanlagdatjänsteår.Detvarje intjänatför somavgångslönen2 procentav möjlighetår, med60Pensionsåldem attär70får dock högst procent.avgångstidpunktenvid vara
lönen. Förutom70till högstpensionendärmedhöja procentochårtill 65 avtjänstkvarstå i

tillefterlevandepensionochinvalidpensiontillfinnsavgångsvederlag rättochålderspension
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