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Sammanfattning 
Europeiska gemenskapens domstol (EGD) har än en gång klarlagt att det inte är för-
enligt med EG-rätten att inte medge avdrag för premier, eller beskatta en överföring 
av försäkringens värde, till en utländsk pensionsförsäkring om den uppfyller de in-
hemska kraven för pensionsförsäkring. Med hänsyn till att Sveriges nuvarande regler 
innehåller ett liknande etableringskrav har regeringen kommit med ett förslag på hur 
skattereglerna för pensionsförsäkring bör ändras för att inte komma i konflikt med 
EG-rätten.   

Förslaget innebär att etableringskravet kommer utökas till att omfatta hela Europeis-
ka ekonomiska samarbetsområdet (EES) och för att kunna säkerställa sambandet i 
skattesystemet föreslås bl.a. att ett nytt kvalitativt villkor införs, som måste vara upp-
fyllt för att en försäkring ska anses vara en pensionsförsäkring. Villkoret innebär att 
försäkringsbolag i sina avtalsvillkor måste införa ett villkor om att försäkringsgivaren 
tar på sig att lämna kontrolluppgifter samt att utländska försäkringsbolag även skrift-
ligen gentemot Skatteverket måste åta sig att lämna kontrolluppgift. Vidare föreslås 
att skattskyldigheten för avkastningsskatt på en utländsk pensionsförsäkring ska ligga 
på försäkringstagaren medan skattskyldigheten på en svensk pensionsförsäkring lig-
ger på försäkringsbolaget. 

De nya reglerna kommer att innebära en viss negativ särbehandling av utländska pen-
sionsförsäkringar, dels p.g.a. att den administrativa bördan blir större för utländska 
försäkringsbolag då de även skriftligen måste åta sig kontrolluppgiftsskyldigheten, 
dels p.g.a. att skattskyldigheten för avkastningsskatt för utländska pensionsförsäk-
ringar kommer att ligga på försäkringstagaren, vilket innebär att den enskilde får öka-
de kostnader vid tecknande av en utländsk pensionsförsäkring. Jag anser att det är 
tveksamt om dessa skillnader kan anses förenliga med EG-rätten då den negativa 
särbehandlingen är större i förhållande till vad som ges. Ett annat problem som upp-
kommer med att kontrolluppgiftsskyldigheten tas in som ett villkor i försäkringsavta-
let är att det kommer anses som en villkorsändring om kontrolluppgift inte lämnas, 
vilket kan leda till att avdrag för premier till pensionsförsäkringen inte medges och till 
avskattning som yttersta sanktion. Vidare kommer de nya skattereglerna innebära 
stora administrativa problem främst för Skatteverket vid hantering av de nya kon-
trolluppgifterna samt vid tillämpningen av reglerna vid fastställande av beskattning på 
pensioner.  



 

 

Med anledning av att det fortfarande är oklart hur de nya skattereglerna kommer att 
fungera i praktiken och då det i nuläget inte går att avgöra om de nya skattereglerna 
kan anses förenliga med EG-rätten, anser jag att de svenska skattereglerna för pen-
sionsförsäkring i förhållande till EG-rätten fortfarande är ett osäkert rättsområde.  
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Abstract 
The European Court of Justice have once again made it clear that it is not compatible 
with the law of European Community to not allow tax degree of contribution to 
pensions, or to tax a transference of an insurance value, to a foreign pension insur-
ance if it fulfils the domestic requirements for a pension insurance. With considera-
tion to that the Swedish present rules contains a similar domestic requirement, have 
the government come up with a proposal on how to change the tax rules for pension 
insurance so that they not conflict with the law of European Community. 

The proposal means that the requirement of establishment in Sweden instead will in-
crease the entire European Economic Community and to secure the connection in 
the tax system it also propose a new qualitative condition, that has to be fulfilled if 
the insurance should be consider as a pension insurance. The condition means that 
an insurance company in their agreement with the insured must take in a condition 
that says that the insurance company shall give in statement of income, and a foreign 
insurance company must also leave in a written undertaking to give in statement of 
income to Skatteverket. Furthermore shall the yield tax on a foreign pension be paid 
by the insured, while the yield tax on a Swedish pension shall be paid by the insur-
ance company.      

The new rules will also cause certain negative treatment of foreign pensions, partly 
because of the administrative burden there is for the foreign insurance company to 
also give in a written undertaking to give in statement of income, partly because that 
the yield tax on foreign pension insurance must be paid by the insured, which leads 
to higher cost for an insured to have a foreign insurance than a Swedish pension in-
surance. I do not think that these differences is compatible with the law of European 
Community, because the negative treatment is bigger then what the rules are giving. 
An other problem with the contain that a statement of income must be included in 
the insurance agreement is, that it is seen as a change of the agreement if the state-
ment of income not will be fulfilled, which could lead to that the insured not get any 
tax degree of contribution to the pension or that the whole pension insurance will be 
taken up for taxation. When it concerns the treatment of the statement of income 
from foreign insurance companies and the application of the rules to establish the 
taxation of the pensions, the new tax rules will lead to big administrative problems 
for Skatteverket. 



 

 

On an account of that it is still unclear how the new tax rules will work practical and 
that it cannot be decided in the present situation if the new tax rules can be reconcil-
able with the law of European Community, must the Swedish tax rules of pensions 
insurance in relation to the law of European Community be seen as an uncertain po-
sition.        
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
EGD har i det s.k. Danmark-målet1 slagit fast att det strider mot EG-rätten att ha ett etable-
ringskrav som innebär att en pensionsförsäkring måste vara meddelad i Danmark för att 
premier till försäkringen ska vara skattebefriade, antingen genom avdrag vid beskattningen 
eller genom att premierna inte tas upp som inkomst. 

Vidare har EGD i Belgien-målet2 konstaterat, att det strider mot EG-rätten att ha regler som 
innebär att överföringar av kapital eller återköpsvärden av en försäkring till ett utanför Bel-
gien etablerat försäkringsbolag beskattas, medan motsvarande transaktion som utförs mel-
lan två i Belgien etablerade försäkringsbolag inte beskattas. 

Dessa mål har en direkt betydelse för Sverige då nuvarande svensk lagstiftning innehåller 
ett etableringskrav för pensionsförsäkringar, samt regler som innebär att överföring av en 
pensionsförsäkring till ett i utlandet etablerat försäkringsbolag som meddelar pensionsför-
säkring beskattas men inte en överföring till ett i Sverige etablerat försäkringsbolag.3 Den 
svenska regeringen har p.g.a. detta kommit med ett förslag på hur de svenska skattereglerna 
för pensionsförsäkringar bör ändras för att inte komma i konflikt med EG-rätten. 

Med hänsyn till detta är det intressant att utreda det nya rättsläget och se vilka konsekven-
ser de nya lagförslagen kan komma att få. Det är även viktigt att vid förändringar i lagstift-
ningen se om reglerna är förenliga med EG-rätten, eftersom denna har stor inverkan på 
svensk nationell lag. 

1.2 Syfte 
Syftet med uppsatsen är att utreda hur de svenska skattereglerna för pensionsförsäkringar 
förhåller sig till EG-rätten och om reglernas utformning medför ett osäkert rättsläge.  

Som ett led i utredningen ställs följande frågor: 

Vilka konsekvenser kan de nya skattereglerna komma att ge? 

Är förslaget om de nya skattereglerna för pensionsförsäkringar förenliga med EG-rätten?  

Är de svenska skattereglerna för pensionsförsäkring i förhållande till EG-rätten ett osäkert 
rättsområde? 

1.3 Metod 
För att uppnå syftet används en rättsdogmatisk metod vilket innebär att fastställa gällande 
rätt utifrån lag, förarbeten, praxis och i tillämpliga fall doktrin. Med utgångspunkt i dessa 
källor analyseras rättsläget och utifrån detta dras de avslutade slutsatserna. 

                                                 

1 Mål C 150/04 Kommissionen mot Konungariket Danmark, p. 45. 

2 Mål C 522/04 Kommissionen mot Konungariket Belgien, p. 78. 

3 58 kap. 2, 4 och 19  § § Inkomstskattelag (1999:1229). 
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Eftersom EG-rätten är överordnad medlemsstaternas nationella lagstiftning har jag tittat på 
EG-rättens direktiv på pensionsbeskattningsområdet. Efter lagtexten är praxis från EG-
domstolen den viktigaste källan vid tolkning av EG-rätten. EG-domstolen är med stöd av 
artikel 234 EG den yttersta uttolkaren av EG-rätten. Med hänsyn till att beskattning av 
pensionsförsäkringar inte är harmoniserat har jag framförallt tittat på de rättsfall som dom-
stolen har avgjort på området. 

Generaladvokaternas förslag till avgörande har dock inte samma rättskällevärde som EG-
domstolens domar, men beaktas i vissa mål, eftersom de ökar förståelsen av domen, då de 
innehåller många argument och synpunkter rörande tolkning och tillämpning av EG-rätten. 

Jag använder mig också EG-rättsliga förarbeten, framförallt i form av KOM-rapporter, för 
ytterligare information om syfte och bakgrund. 

1.4 Avgränsning 
Min primära frågeställning är att undersöka om de nya lagreglernas krav för skattebefrielse 
när det gäller premier till pensionsförsäkringar är kompatibla med EG-rätten samt vad de 
kan få för konsekvenser skattemässigt. Reglerna berör främst tjänstepensionsförsäkringar 
och privata pensionsförsäkringar vilket innebär att offentligt administrerad, socialskyddsba-
serad pension inte kommer beaktas. Några förslag på följdändringar avseende arbetsgivar-
avgifter och betalning av särskild löneskatt på privata pensioner har inte föreslagits, varför 
dessa regler inte kommer att uppmärksammas.  

När det gäller fondförsäkringar kommer inte någon ändring av dessa regler göras nu, då 
detta måste beredas ytterligare innan ett förslag kan läggas fram,4 vilket innebär att denna 
fråga inte kommer att behandlas i denna utredning. 

Eftersom regeringen i propositionen, Slopad fastighetsskatt m.m.5 föreslagit att lagen 
(1997:323) om statlig förmögenhetsskatt ska upphöra att gälla vid utgången av 2007, kom-
mer denna fråga inte att behandlas i denna utredning.  

Vid utredning av de nya lagförslagen har endast de remissinstanser beaktats som haft störst 
betydelse för lagreglernas utformning, därav har de remissinstanser som inte kommenterats 
av regeringen inte beaktats.      

1.5 Disposition 
I kapitel två behandlas hur Sverige beskattar pensionsförsäkringar enligt dagens gällande 
regler. 

I kapitel tre behandlas EG-rätten och dess inverkan på svensk nationell lagstiftning. 

I kapitel fyra behandlas förslaget om de nya skattereglerna för pensionsförsäkringar, vilka 
problem som finns med förslaget samt eventuella lösningar på problemen. 

I kapitel fem diskuteras om de nya skattereglerna är förenliga med EG-rätten. 

                                                 

4 Lagrådsremiss, Nya skatteregler för pensionsförsäkring, s. 71. 

5 Prop. 2007/08:26. 
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I det avslutande kapitlet (kapitel 6) sammanställs slutsatserna utifrån frågeställningarna i 
syftet. 

1.6 Terminologi 
Med privata pensioner avses de privat administrerade pensioner, d.v.s. både tjänstepensioner 
och individuella pensionslösningar.     

Med försäkringsbolag avses institut som erbjuder pensioner. 

Med februari månads promemoria avses promemoria om nya skatteregler för pensionsförsäk-
ring (Fi2007/811). 

Med juni månads promemoria avses promemoria kompletterande förslag till nya skatteregler 
för pensionsförsäkring. 

Med fakultetsnämnden avses Juridiska Fakultetsnämnden vid Stockholms universitet. 

Med bankföreningen avses Svenska Bankförening. 

Med gamla försäkringar menas försäkringar som tecknats den 1 februari 2007 och tidigare. 

Med nya försäkringar menas försäkringar som tecknats den 2 februari 2007 och senare. 
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2 Gällande skatteregler för pensionsförsäkringar i 
Sverige 

2.1 Inledning 
Sverige är ett av få länder inom EU som tillämpar ett ETT-system vid beskattning av pen-
sioner, d.v.s. ingen skatt tas ut på pensionspremier men däremot på både avkastningen och 
utfallande belopp. I Sveriges system sker alltså beskattningen i två skeden istället för ett i 
och med att avkastningen på det sparande pensionskapitalet också beskattas.    

Enligt huvudregeln i inkomstskattelagen (IL) beskattas utfallande pension såsom inkomst 
av tjänst6. Definitionen av pension framgår av 10 kap. 5 § IL. När det gäller privata pensio-
ner omfattar definitionen, förutom pension p.g.a. pensionsförsäkring, tjänstepension på 
annat sätt än genom försäkring7, pension som betalas ut till förmånstagare enligt ett avtal 
om tjänstepension8 och ersättningar som betalas ut från pensionssparkonto9. 

Enligt 58 kap. 2 § IL är livförsäkringar skattemässigt indelade i pensionsförsäkringar eller 
kapitalförsäkringar, vilket innebär att belopp som utfaller på grund av en livförsäkring som 
enligt IL är en kapitalförsäkring inte tas upp som pension. Den skattemässiga uppdelningen 
av pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar återspeglas på många sätt i beskattningen 
av de privata pensionerna. I detta kapitel ska därför reglerna avseende dessa två livförsäk-
ringar redogöras. 

2.2 Pensionsförsäkring eller kapitalförsäkring 
Rätten till avdrag för premier som den skattskyldige betalar i samband med tjänsten för sin 
egen eller efterlevandes pension stadgas i 12 kap. 34 § IL. Avdrag medges endast om pen-
sionen är utformad så att den uppfyller de kvalitativa villkoren i 58 kap. IL. 

För att en livförsäkring skall betraktas som pensionsförsäkring måste vissa grundläggande 
s.k. kvalitativa villkor enligt 58 kap. 4-16 § § IL vara uppfyllda. Försäkringen får till exempel 
endast medföra rätt till ålderspension, sjukpension eller efterlevnadspension. Sparandet 
måste vara bundet och tidigast kunna lyftas vid 55 års ålder och utbetalningarna måste ske 
under minst 5 år. Försäkringen får inte överlåtas, pantsättas eller återköpas, utom i vissa 
undantagsfall. Dessutom måste en pensionsförsäkring vara meddelad i en försäkringsrörel-
se som bedrivs i Sverige, det s.k. etableringskravet. Om en livförsäkring inte uppfyller de 
kvalitativa villkoren för en pensionsförsäkring, anses den vara en kapitalförsäkring.10 Detta 
innebär att en försäkring meddelad utomlands automatiskt kommer att betraktas som en 
kapitalförsäkring, även om alla andra kvalitativa villkor för en pensionsförsäkring är upp-
fyllda, såvida inte undantagsregeln i 58 kap. 5 § IL är tillämplig. 

                                                 

6 11 kap. 1 § IL. 

7 10 kap. 5 § 1 st. 4 p. IL. 

8 10 kap. 5 § 1 st. 6 p. IL. 

9 10 kap. 5 § 2 st. IL. 

10 58 kap. 2 § IL. 
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Enligt 58 kap. 5 § IL kan nämligen en försäkring anses som pensionsförsäkring även om 
den inte är meddelad i Sverige, om den huvudsakligen avser ålders-, sjuk-, eller efterlev-
nadspension och om den försäkrade var bosatt utomlands när försäkringen tecknades och 
fick avdrag, skattereduktion eller liknande skattelättnader för premien där. 

En tjänstepensionsförsäkring är en pensionsförsäkring som har samband med tjänst och 
som den försäkrades arbetsgivare åtagit sig att betala samtliga premier för.11 Arbetsgivarens 
rätt till avdrag för avsättningar för framtida pensionskostnader förutsätter att kostnaderna 
är föranledda av ett egentligt pensioneringssyfte. Grundförutsättningen för en arbetsgivares 
avdragsrätt enligt 28 kap. IL är således, att försäkringen är en pensionsförsäkring och upp-
fyller de kvalitativa villkoren i 58 kap. 4-16 § § IL.  

En försäkring som arbetsgivaren tecknar i ett utländskt försäkringsbolag uppfyller således 
inte etableringskravet och klassas därmed som en kapitalförsäkring. En sådan försäkring 
konstrueras i regel så att utbetalningen ska ske till arbetsgivaren, som i sin tur betalar ut 
tjänstepension till arbetstagaren. Arbetsgivaren betalar ut pensionen i form av direktpen-
sion till arbetstagaren och beviljas avdrag i takt med att pensionen betalas ut.12 Skillnaden 
ligger i att arbetsgivaren i detta fall inte får omedelbart avdrag för premierna men beskattas 
å andra sidan inte för de till denne utfallande pensionsbeloppen. Arbetstagaren däremot be-
skattas enligt 11 kap. 1 § IL för erhållna pensionsbelopp på samma sätt som ifråga om en 
pensionsförsäkring, d.v.s. såsom för inkomst av tjänst. 

2.3 Lag (1991:586) om särskild inkomstskatt för utomlands 
bosatta (SINK) 

Beskattningen av utfallande pensionsbelopp till en pensionerad arbetstagare som flyttat 
från Sverige och är bosatt utomlands vid utbetalningen regleras i SINK. En utomlands bo-
satt och i Sverige begränsat skattskyldig person beskattas enligt källstatsprincipen i Sverige 
för belopp som utgår på grund av annan pensionsförsäkring än tjänstepensionsförsäkring, 
om försäkringen har meddelats av en försäkringsrörelse som bedrivs i Sverige. Vidare be-
skattas även pension på grund av tjänstepensionsförsäkring, samt annan pension eller för-
mån i Sverige om förmånen utgår från Sverige på grund av förutvarande tjänst och den ti-
digare verksamheten huvudsakligen utövats i Sverige.13 Särskild inkomstskatt tas ut med 25 
procent av den skattepliktiga inkomsten.14 

Ovanstående innebär att pensionsbelopp som en arbetsgivare i Sverige på grund av förut-
varande tjänst betalar ut till en utomlands bosatt arbetstagare kan beskattas i Sverige enligt 
SINK. Om däremot utbetalningen till den i ett annat land bosatta arbetstagaren inte sker 
från Sverige utan direkt från ett försäkringsbolag i ett annat land, kommer Sverige sannolikt 
inte kunna beskatta utfallande belopp även om avdrag tidigare beviljats för erlagda försäk-
ringspremier.   

                                                 

11 58 kap. 7 § IL. 

12 Ewalds Nina, Pensionsbeskattningen och dess problemområden i fokus genom EG-domen i målet C-422/04 Skandia och 
Ramstedt, s. 863. 

13 5 § p. 6-7 SINK. 

14 7 § SINK. 



 Gällande skatteregler för pensionsförsäkringar i Sverige 

   6 

2.4 Avkastningskatt 
Avkastningskatt är en skatt på den löpande avkastningen på olika former av pensionsmedel 
och sparande i kapitalförsäkringar. Det är en schabloniserad skatt där avkastningen på kapi-
talet beräknas med ledning av den genomsnittliga statslåneräntan. Skattesatsen är vidare be-
roende av om försäkringen är en pensionsförsäkring eller en kapitalförsäkring.15 

Skattskyldigheten ligger i princip på försäkringsbolagen. Fysiska personer, som är obegrän-
sat skattskyldiga i Sverige och som innehar en pensionsförsäkring tecknad i ett utländskt 
försäkringsbolag eller är insatta som förmånstagare enligt ett avtal om tjänstepension som 
kan jämställas med en pensionsförsäkring som ingåtts med ett utländskt tjänstepensionsin-
stitut, är också skattskyldiga för avkastningskatt.16 

Skattesatsen uppgår till 15 procent och från och med den 1 januari 2005 gäller denna skat-
tesats även för utländska livförsäkringar som uppfyller villkoren för pensionsförsäkring i 58 
kap. 6-16 § § IL. Den lägre skattesatsen gäller också för svenska försäkringar, som uppfyller 
kraven för att vara en pensionsförsäkring men som i försäkringsavtalet har klassats som en 
kapitalförsäkring. För övriga kapitalförsäkringar, såväl svenska som utländska, är skattesat-
sen 30 procent av nio tiondelar av skatteunderlaget, d.v.s. i praktiken 27 procent.17 

2.5 Sammanfattning 
Enligt Sveriges interna skatteregler är livförsäkringar enligt IL antingen pensionsförsäkring-
ar eller kapitalförsäkringar. Skillnaderna mellan pensionsförsäkringar och kapitalförsäkring-
ar slår igenom på ett antal skatteområden, främst när det gäller avdragsrätten för erlagda 
premier samt användningen av olika skattesatser vid tillämpning av reglerna om avkast-
ningskatt. 

Det villkor som har störst betydelse vid åtskillnad på kapitalförsäkring och pensionsförsäk-
ring är det s.k. etableringskravet som säger att en pensionsförsäkring måste vara meddelad i 
en försäkringsrörelse som bedrivs i Sverige för att man ska få avdrag för erlagda premier till 
försäkringen. Detta innebär att en försäkring som är meddelad utomlands definitionsmäs-
sigt kommer att betraktas som en kapitalförsäkring även om alla andra kvalitativa villkor för 
en pensionsförsäkring är uppfyllda, vilket innebär att det inte föreligger någon avdragsrätt 
för erlagda premier till en sådan försäkring. 

På grund av ovanstående skillnad i avdragsrätten har det ifrågasatts om kravet på att en 
pensionsförsäkring måste vara meddelad i en försäkringsrörelse som bedrivs från Sverige är 
förenligt med EG-rättens krav på fri rörlighet.  

                                                 

15 Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, 3 och 9 §§. 

16 Lag om avkastningsskatt på pensionsmedel, 2 §. 

17 Lag om avkastningsskatt på pensionsmedel, 9 §. 
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3 EG-rättens inverkan på medlemsstaternas interna 
skatteregler avseende pensioner 

3.1 Beskattning av pension på den inre marknaden 
I medlemsstaterna finns det huvudsakligen tre olika pensionskategorier som brukar delas in 
i tre pelare. Den första pelaren omfattar den lagstadgade sociala trygghetssystemet, den 
andra tjänstepension och den tredje omfattar de individuella pensionslösningarna.18 Idag 
finns det ingen gemenskapslagstiftning om pensionsbeskattning utan alla medlemsstater har 
rätt att lagstifta som de vill, under förutsättning att de beaktar EG-fördragets grundprinci-
per.19 

Det finns i grunden tre nivåer på hur pensioner kan bli föremål för beskattning. Antingen 
kan skatt tas ut på pensionspremierna, på avkastningen av investeringarna eller på utfallan-
de pensionsbelopp. Nästan alla medlemsstater medger i viss utsträckning skatteavdrag för 
arbetsgivarens och/eller arbetstagarens pensionspremier till försäkringsbolag inom landets 
territorium och de flesta medlemsstaterna betraktar inte de premier som arbetsgivaren beta-
lar som skattepliktig inkomst för den anställde.20 

När det gäller beskattning på avkastningen beviljar de flesta medlemsstaterna befrielse från 
skatt, men det är dock en del länder, däribland Sverige, som även tar ut skatt på avkastning-
en. Däremot så beskattar de flesta medlemsstaterna utfallande belopp som de enskilda pen-
sionstagarna erhåller, vare sig det rör sig om periodiska utbetalningar eller engångsbelopp. 
Skattesatserna och förekomsten av skattefria belopp varierar emellertid stort.21 

De flesta medlemsstaterna har ett s.k. EET-system vilket innebär att ingen skatt tas ut på 
pensionspremier eller avkastningen men däremot på utfallande belopp. Det finns även län-
der inom gemenskapen som har ett ETT-system, där ingen skatt tas ut på pensionspremier 
men däremot på både avkastningen och utfallande belopp, samt länder med ett TEE-
system där skatt tas ut på pensionspremier men inte på avkastningen eller utfallande be-
lopp. Problem kan uppkomma, om en person arbetar hela sitt liv i t.ex. en TEE-stat men 
sedan vid pensioneringen flyttar till en EET-stat eftersom risken i detta fall är att dubbelbe-
skattning kommer ske. Omvänt kan en person arbeta i en EET-stat och som pensionstaga-
re flytta till en TEE-stat, vilket i sin tur kan leda till dubbel icke-beskattning.22   

3.2 De grundläggande friheterna enligt EG-fördraget 
Medlemsstaterna har genom att ansluta sig till EG godtagit att den inre marknaden enligt 
artikel 14 i EG-fördraget ska omfatta ett område utan inre gränser, där fri rörlighet för va-
ror, personer, tjänster och kapital säkerställs i enlighet med bestämmelserna i fördraget. I de 
artiklar som berör de fria rörligheterna anges att diskriminering på grund av nationalitet, 

                                                 

18 Kom (2001) 214 slutlig, s. 5. 

19 Mål C-80/94 Wielockx, p. 16. 

20 Kom (2001) 214 slutlig, s. 5-6. 

21 Kom (2001) 214 slutlig, s. 6. 

22 Kom (2001) 214 slutlig, s. 7. 
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och andra inskränkningar i etableringsfriheten och den fria rörligheten för arbetstagare, 
tjänster och kapital är otillåtet.23 

Enligt EGDs rättspraxis uppkommer diskriminering när skilda regler tillämpas på jämför-
bara fall eller när samma regel tillämpas på skilda fall.24 Öppen diskriminering, d.v.s. 
diskriminering på grund av nationalitet kan endast godtas på basen av de begränsande 
grunder som uttryckligen anges i EG-fördraget. Dold diskriminering, d.v.s. på något annat 
kriterium såsom den skattskyldiges hemvist, samt andra former av negativ särbehandling 
som hindrar den fria rörligheten är också otillåten om de inte på vissa grunder kan godtas. 
När det gäller den dolda diskrimineringen har det utvecklats en något generösare praxis an-
gående på vilka grunder sådana åtgärder trots allt kan anses acceptabla.25 

Ovannämnda fördragsbestämmelser har vidare förklarats ha direkt effekt, vilket innebär att 
bestämmelserna kan åberopas direkt i en nationell domstol.26 EGDs praxis visar även att 
art. 49 och 50 i EG-fördraget är tillämpliga på pensioner och livförsäkringar.27  

Det största hindret inom pensionsbeskattningsområdet på den inre marknaden är att 
många medlemsstater i sin interna lagstiftning har ett etableringskrav som måste vara upp-
fyllt för att skattskyldiga ska medges skattelättnader. Frågan om ett sådant etableringskrav 
strider mot EG-rätten har varit uppe till avgörande i EGD ett antal gånger genom åren. 

3.3 Strider det mot EG-rätten att ha ett etableringskrav för 
rätt till avdrag för pensionspremier? 

Medlemsstaterna har själva rätt att lagstifta om hur de vill beskatta pension och många av 
dessa har valt att inte utsträcka den skattelättnad som gäller inom landet till att även gälla 
premier som betalas till försäkringsbolag som är etablerade i andra länder. Detta leder till 
ett direkt hinder i skattehänseende för tillhandahållandet av pension över gränserna och 
den fria rörligheten för arbetstagarna. Vissa medlemsstater ställer även andra villkor på ut-
ländska försäkringar än för inhemska. I vissa fall tas det ut en högre avkastningskatt när 
försäkringsbolag finns i en annan medlemsstat och slutligen kan pension som utbetalas från 
ett utländskt försäkringsbolag beskattas högre än inhemska pensioner.28 Det största hindret 
ligger dock i etableringskravet. 

I Safir-målet29 har EGD fastställt att tillhandahållandet av tjänster avseende försäkringar ut-
gör tjänster i den mening som avses i artikel 50 i fördraget och att artikel 49 i fördraget 
hindrar tillämpningen av en sådan nationell lagstiftning som utan att vara objektivt berätti-
gad hindrar en person som tillhandahåller tjänster från att faktiskt utöva dem. Vidare har 
EGD ansett att mot bakgrund av den inre marknaden och för att göra det möjligt att för-

                                                 

23 Art. 39, 43, 49 och 56 EG-fördraget. 

24 Mål C-80/94 Weilockx, p. 17. 

25 Ståhl, Kristina & Persson Österman, Roger, EG-skatterätt, s. 95-97. 

26 Ståhl, Kristina & Persson Österman, Roger, EG-skatterätt, s. 66. 

27 Mål C-118/96 Safir, p. 22-23. 

28 KOM (2001) 214, s. 7-8. 

29 Mål C-118/96 Safir. 
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verkliga syftena med denna marknad att artikel 49 i fördraget utgör hinder för tillämpning-
en av varje nationell reglering som får till följd att det blir svårare att tillhandahålla tjänster 
mellan medlemsstaterna än att tillhandahålla tjänster helt och hållet inom en medlemsstat.30  

EGD har även i det uppmärksammade Danmark-målet berört frågan om etableringskravet. 
Enligt detta mål måste försäkringsbolag som är hemmahörande i andra medlemsstater ha 
en filial eller ett fast driftsställe i Danmark för att kunna erbjuda sina tjänster på den danska 
marknaden med samma skattefördelar, i form av avdrag för pensionspremier, som erbjuds 
av i denna medlemsstat hemmahörande försäkringsbolag.31 

I målet klargjorde EGD att det finns två situationer i vilka ett etableringskrav kan hindra 
den fria rörligheten. I den första situationen framtvingas utländska försäkringsbolag att eta-
blera sig i Danmark för att kunna erbjuda pensionsförsäkringar med samma skattefördelar 
som inhemska, och med den extra kostnad detta medför innebär det i sig ett hinder i den 
fria rörligheten för tjänster. I den andra situationen är risken stor att mottagaren av nämnda 
tjänster tvekar att välja ett försäkringsbolag som är hemmahörande i en annan medlemsstat, 
då möjligheterna för skattelättnader är av stor betydelse vid val av försäkringsbolag.32 Vida-
re påpekar EGD att arbetstagare, som har utövat yrkesverksamhet i en annan medlemsstat 
än Danmark och som därefter får anställning i den sistnämnda staten, eller som söker arbe-
te där, normalt redan upprättat sitt pensionssparande vid ett försäkringsbolag med säte i 
den förstnämnda staten. Detta medför att det finns en risk för att ett etableringskrav är till 
särskild nackdel för dessa arbetstagare, vilka i regel är medborgare i andra medlemsstater, 
vilket innebär att ett etableringskrav även utgör hinder för den fria rörligheten för arbetsta-
gare.33 

EGD fann således i ovanstående mål att ett etableringskrav utgör hinder för etableringsfri-
heten, den fria rörligheten för arbetstagare samt för friheten att tillhandahålla tjänster.34 

Som nämnts ovan följer det av EGDs rättspraxis att nationella åtgärder som hindrar eller 
gör det mindre attraktivt att utöva de grundläggande friheter som garanteras av fördraget 
kan godtas om det syfte som eftersträvas är av allmänintresse och om åtgärderna är ägnade 
att säkerställa förverkligandet av det syfte som efterstävas och inte går utöver vad som är 
nödvändigt för att uppnå detta syfte. Skäl som av enskilda medlemsstater ofta anförs för 
rättfärdigande av de negativt särbehandlande skattereglerna är till exempel skattekontrollens 
effektivitet och förhindrande av skatteundandragande samt framför allt sambandet inom 
skattesystemet. 

3.3.1 Effektiv skattekontroll och förhindrande av skatteundandragan-
de 

Medlemsstaterna anför ofta, att etableringskravet är nödvändigt för att på ett tillfredsstäl-
lande sätt kunna genomföra en effektiv skattekontroll. I Bachmann-målet35 hänvisade den 
                                                 

30 Mål C-118/96 Safir, p. 22-23. 

31 Mål C-150/04 Danmark, p. 39. 

32 Mål C-150/04 Danmark, p. 40. 

33 Mål C-150/04 Danmark, p. 41-42. 

34 Mål C-150/04 Danmark, p. 45. 

35 Mål C-204/90 Bachmann. 



 EG-rättens inverkan på medlemsstaternas interna skatteregler avseende pensioner 

   10 

belgiska regeringen till att skattekontrollen skulle försvåras om reglerna skulle gälla utan 
etableringskravet. EGD påpekade att när det gäller effektiva skattekontroller så kan en 
medlemsstat åberopa rådets direktiv 77/799/EEG36 för att kontrollera om betalningar har 
gjorts i en annan medlemsstat när sådana betalningar behöver beaktas för att möjliggöra en 
riktig beskattning av inkomst.37 Den belgiska regeringen svarade då att vissa medlemsstater 
saknar rättslig grund för att avkräva försäkringsbolag de upplysningar som är nödvändiga 
för att kontrollera betalningar som görs inom deras territorium. Att direktivet inte ålägger 
medlemsstaternas skattemyndigheter någon skyldighet att samarbeta, om det enligt deras 
lagstiftning saknas rättslig grund för att lämna uppgifter, kan enligt EGD emellertid inte 
rättfärdiga att försäkringspremier inte är avdragsgilla. Detta då det inte finns något som 
hindrar de berörda skattemyndigheterna från att kräva att den berörda personen ska lägga 
fram de bevis som krävs och om dessa bevis inte kan läggas fram vägra rätt till avdrag.38 
Med andra ord kan en medlemsstat inte rättfärdiga ett etableringskrav med hänvisning till 
att skattekontrollen försvåras, då de uppgifter som behövs för att kunna medge avdrag för 
pensionspremier alltid i sista hand kan krävas från den skattskyldige.  

I Skandia och Ramstedt-målet39 anförde Sverige att det inte räcker med de medel som före-
skrivs för dessa kontroller i gemenskapsrätten och då särskilt i rådets direktiv 
77/799/EEG. Regeringen i Danmark gjorde även gällande att en sådan kontroll aldrig kan 
genomföras effektivt så länge det inte uttryckligen stadsfästs i gemenskapsrätten att med-
lemsstaterna har rätt att kräva att utländska försäkringsbolag lämnar uppgifter avseende ut-
betalningar till dem. Vidare anförde Sverige att de skattskyldiga inte har samma intresse av 
att lämna korrekta och fullständiga uppgifter till de nationella skattemyndigheterna avseen-
de uppburna skattepliktiga belopp som premieinbetalningar eller utbetalningar som ger rätt 
till avdrag, vilket innebär att det skulle vara svårt att begära in uppgifterna från de skattskyl-
diga.40 

EGD framhöll här samma ställningstagande som i Bachmann-målet, nämligen att dessa ar-
gument inte kunde godtas då en medlemsstat alltid har rätt att åberopa direktiv 
77/799/EEG för att få de uppgifter som krävs samt att medlemsstaterna alltid kan kräva in 
handlingar från de skattskyldiga för att kunna avgöra om rätt till avdrag föreligger.41 

Sverige har även i Skandia och Ramstedt-målet hävdat att vissa diskriminerande nationella 
regler behövs för att förhindra en urholkning av skatteunderlaget samt förhindra skattskyl-
diga från att dra fördelar av skillnaderna i medlemsstaternas skattesystem för att undgå be-
skattning. Argumentationen avfärdades från EGDs sida med hänvisning till bl.a. att beho-
vet av att bibehålla skatteunderlaget varken utgör sådan hänsyn enligt fördraget eller sådan 

                                                 

36 Rådets direktiv 77/799/EEG av den 19 december 1977 om ömsesidigt bistånd av medlemsstaternas behö-
riga myndigheter på direktbeskattningens område. 

37 Mål C-204/90 Bachmann, p. 18. 

38 Mål C-204/90 Bachmann, p. 19-20. 

39 Mål C-422/01 Skandia och Ramstedt. 

40 Mål C-422/01 Skandia och Ramstedt, p. 38-40. 

41 Mål C-422/01 Skandia och Ramstedt, p. 43, med hänvisning till Mål C-136/00 Danner, p. 50. 
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tvingande hänsyn av allmänintresset som kan motivera en inskränkning av friheten att till-
handahålla tjänster.42 

EGDs praxis visar tydligt att denna rättfärdigande grund inte kan godtas p.g.a. att den be-
rörda skattemyndigheten alltid har rätt att kräva in den bevisning som krävs för avdrag från 
den skattskyldige direkt och om denna inte kan lägga fram tillräcklig bevisning kan avdraget 
vägras.  

3.3.2 Sambandet i skattesystemet 

I Bachmann-målet godtog EGD att begränsningar i rätten att dra av vissa pensionspremier 
som betalats till belgiska försäkringsbolag kan motiveras med behovet av att bevara sam-
bandet i det belgiska skattesystemet. Detta grundades på domstolens antagande att det i de 
belgiska bestämmelserna rådde ett samband mellan avdragsrätten för premierna och skatte-
plikten för belopp som försäkringsgivarna betalade ut för att fullgöra pensions- och livför-
säkringsavtal.43 

I senare mål har EGD tydligt dragit upp gränserna för tillämpningsområdet för denna prin-
cip. I Wielockx-målet44 kom EGD fram till att när sambandet i skattesystemet upprätthålls 
av ett dubbelbeskattningsavtal som ingåtts med en annan medlemsstat kan inte denna prin-
cip åberopas till stöd för nekande av avdrag för pensionspremier.45 Kontinuiteten upprätt-
hålls i dessa fall inte på det enskilda planet genom en strikt överensstämmelse mellan av-
drag för premier och beskattning av pensioner, utan uppstår på ett annat plan genom över-
enskommelse mellan de avtalsslutande staterna beträffande de beskattningsregler som till-
lämpas.   

Sverige har i Skandia och Ramstedt-målet försökt motivera begränsningar i arbetsgivarens rätt 
till direktavdrag för pensionspremier till ett försäkringsbolag etablerat utanför Sverige med 
denna princip. EGD godtog inte detta p.g.a. att Sverige inte kunde förklara varför avdrag 
för premien kan medges omedelbart när arbetsgivaren har tecknat en tjänstepensionsför-
säkring i en försäkringsrörelse inom riket, men först senare när försäkringen tecknats i en 
försäkringsrörelse som är etablerad i en annan medlemsstat. Speciellt med hänsyn till att ar-
betstagaren beskattas vid samma tidpunkt och på samma sätt i båda fallen.46 Något direkt 
samband mellan avdragsrätten för premier och skatteplikten för utbetalade belopp ansågs 
därför inte föreligga i detta fall. 

För att denna princip ska kunna tillämpas krävs alltså ett direkt samband mellan avdragsrätt 
och beskattning i den nationella skattelagstiftningen. Inte heller i Danmark-målet ansåg 
EGD att det fanns ett sådant direkt samband som kan motivera särbehandlande skattereg-
ler på pensionsområdet. EGD motiverade detta genom att konstatera att den faktor som 
kan sätta det danska skattesystemets inre sammanhang ur spel utgörs av att den berörda 
personen väljer att flytta sin hemvist mellan tidpunkten för inbetalningarna och den tid-

                                                 

42 Mål C-422/01 Skandia och Ramstedt, p. 46 och 53, med hänvisning till Mål C-136/00 Danner, p. 56. 

43 Mål C-204/92 Bachmann, p. 21, med hänvisning till Mål C-300/90 Kommissionen mot Belgien. 

44 Mål C-80/94 Wielockx. 

45 Mål C-80/94 Wielockx, p. 24. 

46 Mål C-422/01 Skandia och Ramstedt, p. 35-37. 
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punkt då motsvarande utbetalningar sker, och inte av den omständigheten att försäkrings-
bolaget är hemmahörande i en annan medlemsstat.47 Danmarks etableringskrav ansågs så-
ledes strida mot EG-rätten och de kunde inte heller rättfärdiga regeln på någon grund.  

Att Danmarks pensionsbeskattningsregler har ansetts strida mot EG-rätten har en direkt 
betydelse för Sverige då även svensk lagstiftning innehåller ett etableringskrav för pensions-
försäkringars rätt till skattelättnader. Den svenska regeringen har på grund av detta tagit 
fram ett förslag på hur de svenska skattereglerna för pensionsförsäkringar bör ändras för 
att inte komma i konflikt med EG-rätten, vilket ska behandlas i nästa kapitel. 

                                                 

47 Mål C-150/04 Danmark, p. 71. 
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4 Sveriges förslag om nya skatteregler för pensions-
försäkring 

4.1 Bakgrund till de nya skattereglerna 
Sveriges skatteregler för beskattning av pensioner syftar till att upprätthålla ett samband 
mellan å ena sidan avdrag för premier eller i fråga om tjänstepensioner, skattefriheten för 
arbetsgivarens pensionskostnader, och å andra sidan beskattningen av utfallande belopp. 
Genom avdragsrätten respektive skattefriheten skjuts beskattningen av pensionen upp till 
dess att den betalas ut. För att säkerställa att beskattning verkligen sker när pensionen beta-
las ut har Sverige ansett det nödvändigt att endast medge uppskjuten beskattning för pre-
mier som betalats till försäkringsbolag som bedrivs i Sverige.48  

Avgörandet i Danmark-målet avser dock inte bara tjänstepensioner utan också privata pen-
sionsförsäkringar. Domen innebär alltså att det överhuvudtaget inte bör behållas något krav 
på etablering i Sverige för några pensionsförsäkringar, vare sig de är tjänstepensionsförsäk-
ringar eller inte. Utan ett krav på etablering i Sverige kommer pensioner i framtiden att be-
talas ut från andra länder till mottagare i Sverige, vilket innebär att sambandet mellan av-
drag och beskattning riskeras att försvinna eller i vart fall försvagas.49  

För att kunna bibehålla sambandet har Sveriges regering gett förslag på nya kvalitativa vill-
kor för att en försäkring ska anses utgöra en pensionsförsäkring enligt Sveriges interna 
skatteregler och därmed medges rätt till vissa skattelättnader. Vidare har ett antal andra lag-
ändringar getts som förslag för att Sverige ska kunna bibehålla beskattningsrätten om pen-
sionen betalas ut från ett annat land till person som tidigare varit bosatt i Sverige. 

4.2 Nya skatteregler för pensionsförsäkring 
Till följd av EGDs dom i Danmark-målet har regeringen lämnat ett förslag till ändrade skat-
teregler för pensionsförsäkringar och avtal om tjänstepensionsförsäkringar. På detta förslag 
har ett antal remissinstanser fått möjlighet att uttala sig om vad dessa nya regler kan ge för 
konsekvenser samt vilka fördelar och nackdelar som kan finnas. 

4.2.1 Ändrat etableringskrav 

Regeringen föreslår att kravet på etablering i Sverige ska ändras och i stället avse etablering 
inom EES. Resultatet av detta blir att alla försäkringar som meddelas av en EES-
försäkringsgivare och som uppfyller alla andra krav för pensionsförsäkring i 58 kap. IL 
kommer att klassificeras som pensionsförsäkringar. Premierna för dessa försäkringar kom-
mer således att vara avdragsgilla inom de gränser som anges i 59 kap. IL och utfallande be-
lopp blir skattepliktiga eftersom utbetalningarna från försäkringarna kommer att omfattas 
av bestämmelsen i 10 kap. 5 § IL om vad som utgör pension. Vidare kan arbetsgivaren få 
avdrag för premier som betalas till utländska pensionsförsäkringar enligt reglerna om av-
drag för pensionskostnader i 28 kap. IL.50 För att en försäkring ska klassificeras som en 
                                                 

48 Promemoria Nya skatteregler för pensionsförsäkring (Fi 2007/811), s. 20. 

49 Promemoria Nya skatteregler för pensionsförsäkring, s. 21.  

50 Promemoria Nya skatteregler för pensionsförsäkring, s. 23. 
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pensionsförsäkring måste den dock vara meddelad i en försäkringsrörelse i Sverige eller i en 
försäkringsrörelse som bedrivs av en EES-försäkringsgivare enligt lagen om utländska för-
säkringsgivares och tjänsteinstituts verksamhet i Sverige (LUFV)51.  

De flesta remissinstanserna är positivt inställda till att etableringskravet slopas. Skatteverket 
påpekar dock att det utökade etableringskravet kan leda till problem. Ett av problemen som 
Skatteverket lyfter fram är att en försäkring som tecknas under den försäkrades bosättning 
eller förvärvsarbete i utlandet och där övriga rekvisit i 58 kap. 5 § IL är uppfyllda kan 
komma att omfattas både av denna lydelse samt 58 kap. 2 § IL. Enligt Skatteverket bör det 
övervägas att i klargörande syfte ange i 58 kap. 5 § IL att lagrummet inte är tillämpligt på en 
EES-försäkring som redan är en pensionsförsäkring till följd av att samtliga krav i 58 kap. 
IL är uppfyllda. Vid avsaknad av ett sådant klargörande kan vissa tolkningsproblem eller 
regelkonflikter uppstå, bl.a. då en pensionsförsäkring enligt 58 kap. 5 § IL inte får övergå 
till att vara en kapitalförsäkring medan en pensionsförsäkring enligt förslagen ändring byter 
karaktär till en kapitalförsäkring om avskattning skett enligt 58 kap. 19 § IL. Vidare kan den 
omständigheten att 58 kap. 5 § IL kommer att gälla för nya försäkringar som tecknas inom 
EES medföra att det krav på kontrolluppgift som enligt förslaget tas in i 58 kap. 16 § IL 
inte gäller för försäkringar för vilka 58 kap. 5 § IL kan tillämpas. Detta kan medföra tolk-
ningsproblem bl.a. när det gäller tillämpning av avskattningsregeln.52 

Regeringen har i februari månads promemoria53 ansett att det inte finns något behov av att 
ändra nuvarande möjlighet att enligt 58 kap. 5 § IL ta med sig en pensionsförsäkring från 
arbete och bosättning utomlands till Sverige. Detta då en försäkringsgivare i utlandet nor-
malt inte meddelar försäkringar som uppfyller samtliga krav som ställs på en pensionsför-
säkring enligt svensk skattelagstiftning.54 Efter Skatteverkets yttrande har dock regeringen i 
juni månads promemoria55 lämnat ett nytt förslag på ett klargörande av 58 kap. 5 § IL. 
Klargörandet ligger i att det stadgas att en försäkring som inte uppfyller samtliga villkor i 4, 
6 och 8-16 § § men som huvudsakligen avser ålders- sjuk eller efterlevnadspension anses 
som en pensionsförsäkring, om den försäkrade var bosatt utomlands när försäkringen 
tecknades och fick avdrag eller liknande skattelättnad där.56    

Kritik har även riktats mot att det i samband med avskaffandet av etableringskravet föreslås 
att en bestämmelse i 58 kap. 4 § IL ska införas som innebär att pensionsförsäkringen ska ha 
meddelats i en verksamhet som bedrivs enligt LUFV. Fakultetsnämnden menar att infö-
randet av ett sådant krav kan komma att innebära att utländska pensionsförsäkringar i vissa 
fall inte kommer att vara avdragsgilla i Sverige p.g.a. att försäkringarna inte anses meddela-
de i enlighet med LUFV. Förslaget leder således till att enskilda försäkringstagare i vissa si-
tuationer inte har rätt att dra av premier för utländska försäkringar, samtidigt som avdrag 
medges för andra försäkringar. Någon motivering till varför rätten till avdrag för en ut-

                                                 

51 Lag (1998:293) om utländska försäkringsgivares och tjänsteinstituts verksamhet i Sverige. 

52 Skatteverkets yttrande, Nya skatteregler för pensionsförsäkring, s. 3. 

53 Promemoria Nya skatteregler för pensionsförsäkring. 

54 Promemoria Nya skatteregler för pensionsförsäkring, s. 24. 

55 Promemoria Kompletterande förslag till nya regler för pensionsförsäkring (Fi2007/811). 

56 Promemoria Kompletterande förslag till nya regler för pensionsförsäkring, s. 8. 



 Sveriges förslag om nya skatteregler för pensionsförsäkring 

   15 

ländsk pensionsförsäkring på detta föreslås villkorad i Sverige har inte getts av regeringen 
och fakultetsnämnden anser att detta villkor inte borde finnas med.57  

I juni månads promemoria har regeringen ändrat sin bedömning när det gäller kravet på att 
utländska försäkringsgivare ska bedriva verksamhet här enligt LUFV genom att istället fö-
reslå att etableringskravet utformas så att en pensionsförsäkring ska meddelas av en försäk-
ringsgivare som utgör försäkringsföretag enligt artikel 1 i Europaparlamentets och rådets 
direktiv 2002/83/EG av den 5 november 2002 om livförsäkring (livförsäkringsdirektivet). I 
fråga om avtal om tjänstepension måste på motsvarande sätt avtal ingås med ett utländskt 
tjänstepensionsinstitut som hör hemma inom EES och som omfattas av Europaparlamen-
tets och rådets direktiv 2003/411/EG av den 3 juni 2003 om verksamhet i och tillsyn över 
tjänstepensionsinstitut. Genom hänvisningen till livförsäkringsdirektivet krävs att försäk-
ringsföretaget är auktoriserat i sitt hemland för att det ska kunna meddela en pensionsför-
säkring i Sverige som också kvalificerar för tillämpning av skattereglerna för pensions-
sparande.58 Detta förslag vidhåller regeringen även i lagrådsremissen.59    

4.2.2 Villkor om kontrolluppgiftslämnande 

Om nuvarande krav på etablering i Sverige ändras till att avse ett krav på etablering inom 
EES kan det i framtiden bli allt vanligare med pensionsutbetalningar från utländska försäk-
ringsbolag. För att kunna hantera de kontrollproblem som kommer att uppstå när utbetal-
ningar görs från andra länder till personer som är skattskyldiga i Sverige har förslag lämnats 
om att försäkringsbolag i sina avtalsvillkor måste införa ett villkor om att försäkringsgiva-
ren tar på sig att lämna kontrolluppgifter om försäkringen enligt Lagen (2001:1227) om 
självdeklarationer och kontrolluppgifter (LSK).60 

För att bevara sambandet inom skattesystemet kan kontrolluppgiftsskyldigheten i och för 
sig ses som en möjlig åtgärd för att säkerställa att utfallande belopp kan beskattas i de fall 
avdrag medgetts för betalda premier. Det är dock oklart om ett sådant avtalsvillkor i 58 
kap. 16 § IL är förenlig med EG-rättens krav på fri rörlighet.61 Detta då den förslagna kon-
trolluppgiftsskyldigheten har liknade innebörd som den i 13 kap. 1 § LSK tidigare stadgade 
kontrolluppgiftsskyldigheten för utländska företag att till Finansinspektionen ge in en för-
bindelse om att lämna kontrolluppgifter i de fall de bedriver bankverksamhet, värdepap-
persrörelse, finansieringsverksamhet eller försäkringsverksamhet i Sverige utan att inrätta fi-
lial eller motsvarande etablering, men som till följd av ett motiverat yttrande från kommis-
sionens sida numera avskaffats.62 Enligt fakultetsnämndens mening innebär den i 58 kap. 
IL förslagna kontrolluppgiftsskyldigheten att den av kommissionen kritiserade och numera 
avskaffade bestämmelsen i 13 kap. 1 § LSK i praktiken återinförs, även om den nu får for-
men av ett avtalsvillkor. Fakultetsnämnden anser således att det är tveksamt om det nya 

                                                 

57 Juridiska fakultetsnämndens yttrande, Nya skatteregler för pensionsförsäkring, s. 4-5. 

58 Promemoria Kompletterande förslag till nya regler för pensionsförsäkring, s. 45. 

59 Lagrådsremiss, Nya skatteregler för pensionsförsäkring, s. 50. 

60 Promemoria Nya skatteregler för pensionsförsäkring, s. 24. 

61 Juridiska fakultetsnämndens yttrande, Nya skatteregler för pensionsförsäkring, s. 3. 

62 Prop. 2006/07:7, s. 12. 
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kontrolluppgiftsvillkoret i 58 kap. IL är hållbart i förhållande till EG-fördragets bestämmel-
ser om fri rörlighet.63 

I februari månads promemoria har det framhållits att om ett kontrolluppgiftsvillkor införs 
skulle det innebära att villkoret måste finnas med i pensionsförsäkringsavtalet för att för-
säkringen ska klassificeras som en pensionsförsäkring. Om villkoret inte finns med i avtalet 
uppfyller försäkringen inte kraven för en pensionsförsäkring enligt svensk rätt. Regeringen 
har motiverat förslaget med att det inte har någon omedelbar betydelse för vilka skattereg-
ler som ska gälla i Sverige eller om villkoret är giltigt i försäkringsgivarens hemland eller 
inte. Som ytterligare grund för sin ståndpunkt anges att ett sådant villkor i försäkringsavta-
let bör tolkas som att försäkringstagaren lämnat medgivande till att de uppgifter som be-
hövs för att fullgöra kontrolluppgiftsskyldigheten lämnas ut till Skatteverket och att ett så-
dant medgivande ofta bryter sekretessen och därmed finns inget som hindrar att uppgifter-
na lämnas ut.64 Vidare anges att om försäkringsgivaren enligt villkoren tagit på sig att lämna 
kontrolluppgift men inte gör det ska det tolkas som att försäkringsgivaren ändrat försäk-
ringsvillkoren så att försäkringen inte längre uppfyller kraven för att vara en pensionsför-
säkring, vilket innebär att avdrag för betalda premier då skulle kunna vägras.65 Med hänsyn 
till detta anses det finnas övertygande skäl för att ett villkor i försäkringsavtalet om att för-
säkringsgivaren ska lämna kontrolluppgifter enligt LSK skulle kunna vara genomförbar och 
lämplig som åtgärd i anslutning till ett ändrat etableringskrav för pensionsförsäkring.66 

Skatteverket anser att resonemanget om att kontrolluppgifter som inte lämnas ska tolkas 
som om försäkringsvillkoren ändrats så att försäkringen inte längre är en pensionsförsäk-
ring kan medföra att försäkringstagaren straffas för en åtgärd från försäkringsgivarens sida 
som försäkringstagaren inte har något inflytande över. Vidare framgår det inte av lagtexten 
att försäkringsavtalet förlorar karaktären av en pensionsförsäkring om kontrolluppgifterna 
inte lämnas inom i LSK föreskriven tid eller vid någon annan tidpunkt. Skatteverket anser 
att det är angeläget att förtydliga detta, inte minst av den anledningen att den förslagna 
sanktionsmöjligheten är kopplad till en otillåten ändring av pensionsförsäkringsavtalet. Två 
frågor som framställs är om försäkringstagaren kan undgå avskattning genom att visa att 
avtalet inte ändrats, utan att det är försäkringsgivaren som underlåtit att lämna kontrollupp-
gift utan försäkringstagarens vetskap, samt om kontrolluppgiftsvillkoret kan återställas i ef-
terhand om kontrolluppgift lämnas vid ett senare tillfälle, t.ex. efter skriftväxling med Skat-
teverket.67 

Kommissionen har ifrågasatt regeln i LSK som säger att utländska försäkringsgivare ska 
lämna förbindelse bl.a. därför att den kan utgöra en begränsning av den fria rörligheten för 
kapital i strid med artikel 56 i fördraget. Från och med den 1 januari 2007 gäller därför att 
företag från stater inom EES som på grund av bestämmelserna i den staten är förhindrade 
att lämna kontrolluppgifter undantas från skyldigheten att ge in en förbindelse till Finansin-

                                                 

63 Juridiska fakultetsnämnden yttrande, Nya skatteregler för pensionsförsäkring, s. 3-4. 

64 Promemoria Nya skatteregler för pensionsförsäkring, s. 25-26. 

65 Promemoria Nya skatteregler för pensionsförsäkring, s. 26. 

66 Promemoria Nya skatteregler för pensionsförsäkring, s. 27. 

67 Skatteverkets yttrande, Nya skatteregler för pensionsförsäkring, s. 5. 
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spektionen.68 Denna ändring av 13 kap. 1 § LSK innebär att regeln i vissa fall kan vara otill-
räcklig när det gäller att säkerställa beskattningen av utfallande pensionsbelopp.  

Regeringen har i juni månads promemoria ansett att ovanstående uttalande om att det ska 
anses som en villkorsändring om kontrolluppgift inte lämnas, vilket i sin tur kan leda till att 
avdrag för premier till försäkringen inte medges och till avskattning som yttersta sanktion, 
måste tydliggöras. Med anledning av detta föreslås en utvidgning av villkoret i 58 kap. 16 § 
IL. För att villkoret ska anses uppfyllt ska en försäkringsgivare som bedriver verksamhet 
från ett fast driftställe utanför Sverige men inom EES skriftligen gentemot Skatteverket åta 
sig att fullgöra kontrolluppgiftsskyldigheten.69 Vidare anges att det i en ny 58 kap. 19a § IL 
bör uttryckligen regleras att avskattning ska ske om kontrolluppgift inte lämnas på så sätt 
som förutsätts i 58 kap. 16 § IL.70   

Försäkringsförbundet anser att denna utvidgning kommer att bidra till ökade möjligheter 
för Skatteverket att utöva sin kontroll liksom att få till stånd en fungerande uppbörd av av-
kastningsskatt och inkomstskatt, men påpekar att det inte finns något reglerat om när det 
skriftliga åtagandet ska ges in. Försäkringsförbundets förslag är att åtagandet skulle kunna 
ges in årligen tillsammans med en bilaga över vilka försäkringar som tecknats under föregå-
ende kalenderår. Vidare föreslår försäkringsförbundet att ett ytterligare kvalitativt villkor i 
58 kap. 16 § IL borde införas som innebär att EES-försäkringsgivare i det skriftliga åtagan-
det även förbinder sig att betala in preliminär skatt på pensionsutbetalningar till den försäk-
rade.71 Anledningen till detta uppges vara att villkoren även i detta hänseende skulle vara 
det samma för svenska som EES-försäkringsgivare.  

Skatteverket å sin sida anser att detta åtagande eller avtal ska ske respektive ingås i direkt 
anslutning till att försäkringsavtalet sluts samt att avtalet bör bifogas åtagandet. Detta så att 
Skatteverket kan granska avtalet med den utländska försäkringsgivaren, åtagandet att lämna 
kontrolluppgifter och den försäkring som åtagandet avser under löpande beskattningsår.72 

Fakultetsnämnden vidhåller sin kritik om att det är osäkert om kontrolluppgiftsvillkoret är 
hållbart enligt EG-rätten. Även om det skulle vara möjligt att försvara kontrolluppgifts-
skyldigheten i sig är detta mer komplicerat när det gäller det nya kravet på skriftligt åtagan-
de, eftersom det innebär en tyngre administrativ börda för utländska försäkringsgivare än 
för inhemska. Frågan som ställs är om det skriftliga åtagandet verkligen ger en sådan fördel 
från kontrollsynpunkt att det väger upp denna nackdel.73 

Regeringen har i lagrådsremissen klargjort att det skriftliga åtagandet blir en del av de kvali-
tativa villkoren för pensionsförsäkring och att om en utländsk försäkringsgivare underlåter 
att lämna detta åtagande gentemot Skatteverket anses pensionsförsäkringen inte vara en 

                                                 

68 Prop. 2006/07:7, s. 13-15. 

69 Promemoria Kompletterande förslag till nya regler för pensionsförsäkring, s. 34. 

70 Promemoria Kompletterande förslag till nya regler för pensionsförsäkring, s. 34. 

71 Försäkringsförbundets yttrande, Kompletterande förslag till nya regler för pensionsförsäkring, s. 2. 

72 Skatteverkets yttrande, Kompletterande förslag till nya regler för pensionsförsäkring, s. 7. 

73 Juridiska fakultetsnämndens yttrande, Kompletterande förslag till nya regler för pensionsförsäkring, s. 2. 
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pensionsförsäkring enlig IL, vilket innebär att försäkringen istället klassificeras som en ka-
pitalförsäkring.74  

Regeringen anser vidare att det inte särskilt behöver regleras när åtagandet om kontrollupp-
giftslämnade ska komma in till Skatteverket, detta då det redan vid avtalets ingång måste stå 
klart om den som tecknat försäkringen vill uppnå att försäkringen behandlas som en pen-
sionsförsäkring eller inte. Åtagandet måste således tecknas samtidigt med att försäkringen 
tecknas. När det gäller försäkringsförbundets förslag om att de kvalitativa villkoren skulle 
kompletteras med ett villkor om att den utländska försäkringsgivaren ska innehålla prelimi-
närskatt på utbetalat belopp, anser regeringen att de i nuläget inte är beredda att föreslå en 
sådan lösning. Detta då peliminärskatteuppbörden i Sverige är förenad med särskilda rätts-
verkningar. Enkelt uttryckt kan reglerna beskrivas som att när ett preliminärskatteavdrag 
har gjorts anses i praktiken den skattskyldige ha betalat sin preliminärskatt, oavsett om det 
försäkringsbolag från vilket pension betalas ut fullgör sina skyldigheter, d.v.s. redovisar och 
betalar in skattebeloppet till Skatteverket, eller inte. Reglerna är bl.a. också sanktionerade 
straffrättsligt och genom reglerna om ställföreträdaransvar. Regeringen anser därför att det 
skulle leda allt för långt att ålägga utländska försäkringsbolag en skyldighet att innehålla pre-
liminärskatt på utfallande pensioner med hänsyn till de rättsverkningar som preliminärskat-
tebetalning medför.75 

Landsorganisationen i Sverige (LO) har vidare anfört att de inte har möjlighet att bedöma 
om förslaget till utökade kontrollåtgärder är tillräckliga för att på sikt säkerställa skatteintäk-
terna. Därför förordnar de regeringen att pröva möjligheten att helt slopa den individuella 
avdragsrätten för pensionsförsäkring och införa en löpande beskattning av pensioner.76 

När det gäller LOs förslag om att prova möjligheten till löpande beskattning för pensions-
försäkringar har regeringen inte uttryckligen svarat på detta, utan har istället i sin argumen-
tation framhållit vikten av att upprätthålla pensioneringssyftet. 

4.2.3 Kontrolluppgift vid överföring eller överlåtelse av försäkringens 
kapital 

När det nu blir möjligt att överföra försäkingskapital till försäkringar som meddelats utan-
för Sverige är det befintliga kontroll- och sanktionsverktygen otillräckliga eller i vissa fall 
obefintliga. Dessa brister finns inte bara med avseende på nya skattekrediter utan även med 
avseende på en skattekredit som kan ha upparbetats under flera decennier. Det är därför av 
största vikt att Skatteverket kan få omedelbar information om dessa transaktioner. Av den-
na anledning har regeringen i juni månads promemoria föreslagit, att kontrolluppgift ska 
lämnas av det överförande försäkringsbolaget samt att kontrolluppgiften ska innehålla iden-
tifikationsuppgifter för såväl det företag från vilket kapitalet överförs som för det företag i 
vilket den nya försäkringen tecknats eller till vilket försäkringen överlåtits. Vidare anges att 
om värdet av en försäkring överförs till en försäkring inom ett annat EES-land förutsätter 
detta, för att avskattning inte ska ske, att den nya försäkringen uppfyller alla villkor i 58 kap. 
IL, inklusive villkoret om ett åtagande gentemot Skatteverket.77    

                                                 

74 Lagrådsremiss, Nya skatteregler för pensionsförsäkring, s. 53. 

75 Lagrådsremiss, Nya skatteregler för pensionsförsäkring, s. 53-54. 

76 LOs yttrande, Kompletterade förslag till nya regler för pensionsförsäkring, s. 2. 

77 Promemoria Kompletterande förslag till nya regler för pensionsförsäkring, s. 35. 
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Om transaktioner gjorts med parter i andra EES-länder utan att villkoren för pensionsför-
säkring följts, ska försäkringen enligt februari månads promemoria avskattas i inkomstsla-
get tjänst vid överföringstidpunkten. Det är därför av stor vikt att Skatteverket får tillgång 
till uppgifterna om överföringen så fort som möjligt. Med hänsyn till detta föreslås att kon-
trolluppgift avseende överföring av försäkringskapital eller överlåtelse av försäkring ska 
lämnas senast inom fjorton dagar efter överföringen eller överlåtelsen.78 

En utvidgning av etableringskravet kräver också att information lämnas i en större omfatt-
ning än med nuvarande etableringskrav. Det finns därför skäl att när det gäller kon-
trolluppgifter som syftar till att skydda skattekrediten i pensionssparandet och upprätthålla 
pensioneringssyftet föreslå att en sådan kontrolluppgift även ska omfatta juridiska perso-
ner.79 

Skatteverket anger att detta är ett exempel på en resurskrävande verksamhet vilken i sin tur 
är en följd av EGDs uttolkning av gemenskapsrätten. Problemet med hanteringen av dessa 
kontrolluppgifter är att när det gäller eventuella beskattningsåtgärder beträffande försäk-
ringstagaren gällande slutlig skatt kan de dock vidtas först följande kalenderår i samband 
med taxeringen. De enda beslut som kan fattas när kontrolluppgiften inkommer är således 
beslut om preliminär skatt, d.v.s. särskild beräkning. Skatteverket anser därför att det finns 
anledning till ytterligare utredning om detta.80 

Försäkringsförbundet har förståelse för skälen till en tidsgräns på fjorton dagar, men påpe-
kar samtidigt att det riskerar bli administrativt omöjligt att leverera kontrolluppgifter med så 
kort varsel och dessutom vid varje tillfälle en överföring eller överflyttning av en pensions-
försäkrings kapital görs. På senare tid har också de stora kollektivavtalen givit en möjlighet 
att för försäkrade att flytta sitt pensionskapital till en annan försäkringsgivare än den först 
valda. Med hänsyn till detta är det lätt att föreställa sig den administrativa oreda som kom-
mer att uppkomma hos försäkringsbolagen och Skatteverket om förslaget blir verklighet. 
Försäkringsförbundet anser därför att det borde övervägas om inte lämnande av kon-
trolluppgift kan undvaras i det fall överföring enligt 58 kap. 18 § tredje stycket IL görs till 
ett annat företag med fast driftställe i Sverige. Likaså föreslås att kontrolluppgifter borde få 
lämnas enligt huvudregeln i 14 kap. 1 § första stycket LSK, d.v.s. en gång per år eller i vart 
fall vid ett fåtal tillfällen per år.81 

Regeringen anger dock att deras bedömning är att kontrolluppgift om överföring bör läm-
nas inom fjorton dagar. Detta med hänvisning till den stora betydelse som möjligheten att 
följa transaktionerna har för den praktiska möjligheten att säkra pensioneringssyftet och 
beskattningen i ett system med utvidgat etableringskrav. Regeringen tillägger även att en 
överföring av försäkringens värde från en försäkring till en annan inte är en transaktion 
som sker över en dag. Normalt brukar de svenska försäkringsbolagen förbehålla en karens-
tid på två till tre månader innan överföringen är fullbordad, vilket torde tyda på att det 
finns gått om tid för det avlämnade bolaget att förbereda kontrolluppgiften.82 

                                                 

78 Promemoria Kompletterande förslag till nya regler för pensionsförsäkring, s. 35. 

79 Promemoria Kompletterande förslag till nya regler för pensionsförsäkring, s. 35. 

80 Skatteverkets yttrande, Kompletterande förslag om nya skatteregler för pensionsförsäkring, s. 7. 

81 Försäkringsförbundets yttrande, Kompletterande förslag om nya skatteregler för pensionsförsäkring, s. 3. 

82 Lagrådsremiss, Nya skatteregler för pensionsförsäkring, s. 56-57. 
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4.2.4 Nya sanktionsregler 

Det finns två sanktionsregler för att upprätthålla villkoren för pensionsförsäkring. Den ena 
regeln finns i 14 kap. 14 § försäkringsavtalslagen (FAL)83 och innebär att förfogande över 
en pensionsförsäkring är utan verkan i den mån detta är förbjudet enligt ett försäkringsvill-
kor som på grund av reglerna i IL ska tas in i försäkringsavtalet. Den andra är avskattnings-
regeln som finns i 58 kap. 19 § IL och innebär att det kapital som hänför sig till en pen-
sionsförsäkring tas upp till beskattning i inkomstslaget tjänst. Avskattning sker om en för-
säkringsgivare överlåter en försäkring till en annan försäkringsgivare som inte meddelar 
pensionsförsäkring. Avskattning ska också ske om en försäkringsgivare för över en försäk-
ring till en sådan del av verksamheten som inte avser pensionsförsäkring.84 

Dessa två regler anser regeringen inte är tillräckliga vid ett ändrat etableringskrav och därför 
föreslås att en ny avskattningsregel bör införas för att säkerställa pensionssyftet. Den nya 
regeln innebär att ändringar i försäkringsavtalet och andra förfogande över försäkringen 
som strider mot villkoren i 58 kap. IL leder till att avskattning ska ske, d.v.s. att värdet av 
försäkringen i sin helhet tas upp som skattepliktig inkomst det beskattningsåret. Eftersom 
avskattning kan ses som ett förtida uttag och för att avskattning inte ska leda till att det blir 
lönsamt att ta ut kapitalet i en pensionsförsäkring som ett engångsbelopp föreslås ett påslag 
på det skattepliktiga beloppet med 20 procent.85 Införandet av den nya avskattningsregeln 
innebär även att regeln i 14 kap. 14 § FAL om att förfogande över en försäkring är utan 
verkan i den mån förfogandet är förbjudet enligt ett försäkringsvillkor som enligt 58 kap. 
16 § IL ska tas in i försäkringsavtalet bör slopas.86 

Remissinstanserna delar uppfattningen om att det är nödvändigt med en sanktionsregel för 
att kunna säkerställa att den uppskjutna beskattningen inte används i strid mot dess syfte. 
Försäkringsförbundet vill dock påpeka att den förslagna regeln öppnar upp för en valmöj-
lighet hos berörda parter. Detta då den förslagna regeln ändrar förutsättningarna på så sätt 
att man ger utrymme för avtalsändringar som egentligen inte är tillåtna. Det kan finnas situ-
ationer när den skattskyldige föredrar en avskattning med 120 procent framför att agera en-
ligt de ursprungliga avtalsvillkoren.87 Vidare ifrågasätter Skatteverket om inte procentsatsen 
för påslaget på försäkringsvärdet borde sättas högre, alternativt synnerliga skäl för återköp 
ersätts med särskilda skäl.88 

Med hänsyn till flera remissinstansers farhågor för att avskattningsregeln i kombination 
med slopandet av ogiltighetsregeln i FAL kan leda till icke avsedd skatteplanering, eftersom 
avskattningsregeln kan uppfattas mer som en möjlighet än som sanktion, föreslås i juni 
månads promemoria att uppräkningsfaktorn bör justeras till 1,8 istället mot tidigare angett 
1,2.  När det gäller ett stadgande i FAL som endast har till syfte att skydda skatterättsliga 
villkor är det inte helt klart vilken inverkan detta har på utländska försäkringar. Enligt lagen 
(1993:645) om tillämplig lag för vissa försäkringsavtal och livförsäkringsdirektivet, art. 32, 

                                                 

83 Försäkringsavtalslagen (2005:104). 

84 Regeringens skrivelse 2006/07:47, s. 8. 

85 Promemoria Nya skatteregler för pensionsförsäkring, s. 30-31. 

86 Promemoria Nya skatteregler för pensionsförsäkring, s. 31. 

87 Försäkringsförbundets yttrande, Nya skatteregler för pensionsförsäkring, s. 4. 

88 Skatteverket yttrande, Nya skatteregler för pensionsförsäkring, s. 6. 
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tillämpas lagen i den EES-stat där försäkringstagaren, om han är en fysisk person, har sin 
vanliga vistelseort på avtalet. Om försäkringstagaren är en juridisk person tillämpas istället 
lagen i den EES-stat där det driftställe som avtalet gäller för är beläget. Enligt nämnda lag 
ska således FAL tillämpas på försäkringar som har anknytning till Sverige. Regeringen anser 
därför att det är mer väsentligt att regeln om avskattning är verkningsfull.89  

Regeringen har även i juni månads promemoria lämnat förslag om att införa en ny 19a § i 
58 kap. IL där det föreslås regleras att avskattning ska ske om pensionsförsäkringsavtalet 
ändras så att det inte uppfyller villkoren för en pensionsförsäkring, om kontrolluppgifter 
som avses i 16 § inte lämnas eller om parterna på annat sätt förfogar över avtalet i strid mot 
villkoren för pensionsförsäkring. Vidare anges det att om försäkringsgivaren för ett enstaka 
år underlåter att lämna kontrolluppgift enligt den tidsrymd som föreskrivs i LSK får avs-
kattning underlåtas om försäkringstagaren eller förmånstagaren senast den 2 maj under 
taxeringsåret själv lämnar uppgifter från försäkringsgivaren om försäkringen. Dessa be-
stämmelser föreslås tillämpas även på tjänstepensionsförsäkringar.90 

När det gäller begreppet enstaka år har Skatteverket angett att detta kan medför tolknings-
svårigheter, då detta kan innebära att även en måttlig försening av kontrolluppgiftslämnade 
kan medföra en avskattning som försäkringstagaren inte kan undkomma om denna förse-
ning sker oftare än enstaka år. Skatteverket anser att det finns anledning att se över denna 
formulering så att inte försäkringstagaren straffas av att försäkringsgivaren är sen med att 
lämna kontrolluppgift.91 

Att en höjning av den faktor med vilken avskattning ska göras till 1,8 mot tidigare förslagna 
1,2 bör enligt försäkringsförbundet anses vara tillräckligt avskräckande för att avsiktligt vilja 
utlösa en avskattning. Dock kvarstår en valmöjlighet, då det i situationer där beskattning 
sker med 25 procents definitiv källskatt enligt SINK ändock kan vara av intresse att utlösa 
en avskattning.92 

I de tidigare promemoriorna föreslog regeringen att slopa regeln i 14 kap. 14 § FAL som 
innebär att ett förfogande över pensionsförsäkring är utan verkan om förfogandet är för-
bjudet enligt ett försäkringsvillkor som enligt IL ska tas in i försäkringsavtalet.93 När det 
gäller denna reglering finns det ingen garanti för att den kommer att vara tillämplig på alla 
utländska pensionsförsäkringar. Detta då FAL normalt tillämpas på försäkringar som har 
anknytning till Sverige. Regeringen anser därför att ogiltighetsregeln i FAL inte är en opti-
mal lösning på frågan om hur en sanktionsregel bör utformas. Dock fungerar regeln emel-
lertid i relation till svenska försäkringsgivare t.ex. i samband med överföring av försäkring-
ens värde till en EES-försäkringsgivare. Med hänsyn till detta ändrar regeringen sin tidigare 
ståndpunkt till att ogiltighetsregeln i FAL ska bibehållas. Samtidigt anses en civilrättslig re-
glering av detta slag inte ensam säkerställa att villkoren upprätthålls och ett sätt för att vär-

                                                 

89 Promemoria Kompletterande förslag till nya regler för pensionsförsäkring, s. 40-41. 

90 Promemoria Kompletterande förslag till nya regler för pensionsförsäkring, s. 11. 
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na pensioneringssyftet är att införa en utvidgad avskattningsregel i IL som också kan funge-
ra som ett hinder mot otillåtna förfogande.94  

Nackdelen med regler om avskattning är att de kan få negativa konsekvenser för den en-
skilde eftersom denna inte nödvändigtvis fått del av pensionsmedlen eller medverkat till 
den händelse som utlöser beskattning. Syftet med avskattningsregler är att de ska fungera 
som en sanktion mot att parterna i ett försäkringsavtal förfogar över avtalet i syfte att und-
komma skatt. Mot denna bakgrund framstår en avskattningsregel vid otillåtet förfogande 
eller villkorsändringar som både nödvändig och välmotiverad. Vidare anser Regeringen att 
det torde förutsätta en omförhandling av försäkringsavtalet för att förfoga över avtalet i 
strid mot de kvalitativa villkoren, vilket i sin tur torde kräva någon form av medverkan från 
den enskilde själv eller dennes arbetsgivare. I de fall avskattning kan komma ifråga p.g.a. 
uteblivna kontrolluppgifter bör det emellertid lämna ett utrymme för att underlåta avskatt-
ning.95 Något förtydligande över vad som menas med enstaka år har dock inte gjorts av re-
geringen.   

Vidare har Skatteverket föreslagit att beskattningstidpunkten för den förslagna avskattning-
en ska vara den tidpunkt då verket upptäcker villkorsändringen eller förfogandet. Eftersom 
en sådan regel i praktiken skulle utsträcka de tidsfrister som enligt taxeringslagen96 gäller för 
omprövning och eftertaxering, är det enligt regeringens uppfattning inte lämpligt att införa 
detta lagstiftningsärende då detta rör en fråga av större principiell vikt i skatteprocessen. 
Beskattningstidpunkten föreslås därför vara den tidpunkt när villkorsändringen eller förfo-
gandet är fullbordat.97 

4.2.5 Avkastningsskatt 

Avkastningsskatten för pensionsförsäkringar meddelade i Sverige och utomlands skiljer sig 
åt när det gäller skattskyldighet och beskattningsunderlag. Skattskyldiga för försäkringar 
meddelade i Sverige är försäkringsgivaren, medan försäkringsinnehavaren är skattskyldig 
för en utländsk försäkring. Med det hittills gällande etableringskravet har det inte varit möj-
ligt att teckna pensionsförsäkringar utomlands som uppfyller kraven i 58 kap. 1-16 § § IL. 
Om etableringskravet nu utvidgas till att gälla hela EES uppkommer det ett behov att ändra 
skattskyldigheten för avkastningsskatt så att avkastningsskatt även ska betalas på pensions-
försäkringar som meddelas av försäkringsgivare i andra stater inom EES. Skattskyldigheten 
för avkastningskatt på utländska pensionsförsäkringar föreslås vidare vara densamma som 
redan gäller för utländska kapitalförsäkringar, d.v.s. att det är försäkringstagaren som är 
skattskyldig för avkastningsskatten.98 Argumentet för att skattskyldigheten ska ligga på för-
säkringstagaren är att nuvarande reglering av avkastningsskatt utgår från att försäkringsgi-
varen har ett fast driftställe i Sverige, vilket gör det praktiskt möjligt att ålägga en skyldighet 
att betala avkastningsskatt på försäkringsgivaren. Om en utländsk försäkringsgivare där-
emot inte har fast driftställe i Sverige är det i praktiken nästan omöjligt att ålägga försäk-
ringsgivaren en skattskyldighet för avkastningskatt för ett kapitalunderlag hänförligt till 
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kanske endast en pensionsförsäkring, även om försäkringen innehas av en person i Sveri-
ge.99     

Nuvarande regler i 58 kap. IL anses även utgöra en negativ särbehandling av privat pen-
sionssparande som tillhandahålls av utländska försäkringsgivare, jämfört med svenska. Det-
ta då det saknas en i förhållande till svenska försäkringar neutral möjlighet att göra uttag 
från pensionsförsäkring tecknad i annat EES-land för att finansiera avkastningsskatten.100  

Att skattskyldigheten till avkastningsskatt är placerad hos försäkringens innehavare innebär 
bl.a. att avkastningsskatten inte kan tas ur kapitalet utan måste erläggas av innehavaren 
själv. Den som väljer att köpa en utländsk försäkring och räknar med att få avdrag för pre-
mien får således inte avdrag för den del av kostnaden (avkastningsskatten) som i Sverige 
skulle ha ingått i premien. Regeringen anser att denna nackdel får anses tillräcklig för att fö-
reslå att utländska försäkringsgivare som åtagit sig att lämna kontrolluppgift ska kunna av-
tala med försäkringstagaren om att frivilligt åta sig att betala den avkastningskatt som belö-
per på försäkringstagarens försäkring. Skattskyldigheten föreslås dock ligga kvar på den en-
skilde försäkringstagaren som ytterst blir den som är betalningsskyldig till skatten. Så som 
de nuvarande reglerna ser ut i IL är en utbetalning från en pensionsförsäkring för att betala 
avkastningsskatten skattepliktig. Ett undantag från inkomstskatteskyldigheten måste således 
införas för de fall då försäkringsgivaren åtagit sig att betala skatten eller betala medel till 
försäkringens innehavare för betalning av avkastningsskatt. För att undvika att möjligheten 
till uttag används för t.ex. tillfälliga lån ur försäkringen under tiden före det att skatten fast-
ställs, förutsätter ett uttag ur försäkringen att avkastningsskatten faktiskt har beslutats i 
samband med årlig taxering.101     

Fakultetsnämnden tillstyrker förslaget om att utländska försäkringsföretag ska ges möjlighe-
ten att avtala med försäkringstagaren att betala avkastningskatten för försäkringen med 
medel som tas från försäkringskapitalet, utan att detta leder till några beskattningspåföljder. 
Detta kan dock vara problematiskt när det gäller tjänstepensionsavtal i de fall försäkringen 
uppfyller ett pensionssyfte såsom det kommer i uttryck i bestämmelser som gäller försäk-
ringsgivarens etableringsstat, men ändå inte till alla delar uppfyller de svenska kraven. Ef-
tersom behovet av fri rörlighet inom den gemensamma tjänstepensionsmarknaden är om 
möjligt än större än inom marknaden för privat pensionssparande finns det skäl att närma-
re överväga hur man ska hantera denna fråga.102 

Regeringen har angett att medlemsstaterna enligt fördraget har rätt att vidta alla nödvändiga 
åtgärder för att förhindra överträdelser av nationella lagar och andra författningar särskilt 
när det gäller beskattning och tillsyn över finansinstitut. I avsaknad av harmoniserade regler 
för pensionsförsäkringar har medlemsstaterna utformat sina pensionssystem olika, vilket 
innebär att Sverige inte kan utsträcka möjligheten att skattemässigt behandla utländska pen-
sionsförsäkringar på samma sätt som de svenska utan att Sverige därmed tappar kontroll 
över den skattekredit som är förknippad med den uppskjutna beskattningen. Regeringen 
påpekar också att det i 58 kap 5 § IL finns bestämmelser som möjliggör för den som flyttar 
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till Sverige att med avdragsrätt fortsätta att betala premier till sin utländska tjänstepen-
sion.103 

4.2.6 Kapitalpensionsförsäkringar slopas 

De särskilda reglerna för kapitalpensionsförsäkring infördes för att anpassa svensk rätt till 
EG-rätten. Anpassningen innebar att utländska kapitalförsäkringar som meddelas inom 
EES och som uppfyller alla kvalitativa villkor för pensionsförsäkring, förutom att den inte 
tecknats i Sverige, ska behandlas som en svensk pensionsförsäkring när det gäller avkast-
nings- och förmögenhetsskatt. Avdragsrätten för pensionskostnader och privata premiein-
betalningar var dock efter denna anpassning fortfarande reserverad för premier till pen-
sionsförsäkringar som meddelats i ett försäkringsbolag som bedrivs i Sverige.104    

Med ett ändrat etableringskrav och med en slopad förmögenhetsskatt kommer det inte 
längre att finnas någon olikbehandling av svenska eller utländska försäkringar meddelade 
inom EES. Regeringen anser därför att det inte finns några skäl för att behålla särreglerna 
för försäkringar som uppfyller villkoren för en pensionsförsäkring där parterna avtalat om 
att försäkringen ska klassas som en kapitalförsäkring.105 

Både försäkringsförbundet och Bankföreningen ifrågasätter denna åtgärd då de anser att 
kapitalpensionsförsäkring utgör ett komplement till övriga pensionsprodukter på markna-
den. Möjligheten att tillhandahålla en pensionsform utan uppskjuten beskattning men med i 
övrigt samma villkor som pensionsförsäkring bör finnas kvar som en av flera sparformer 
att välja mellan.106 

Regeringen har nyligen aviserat om att förmögenhetsskatten ska slopas och att detta ska fi-
nansieras delvis med en minskad avdragsrätt för pensionsförsäkringar. Bankföreningen an-
ser att möjligheten till kapitalpensionssparanden ska ses mot denna bakgrund då denna 
sparform inte subventioneras med någon avdragsrätt men spararen binder på motsvarande 
sätt som vid traditionellt privat pensionssparande de sparade medlen. Det finns då anled-
ning att gynna kapitalpensionssparandet med en skattefavör, nämligen samma skattesats 
vad gäller avkastningsskatten som för pensionsförsäkringar samt skattefrihet för utfallande 
belopp. Sverige slipper vid ett sparande i en kapitalpensionsförsäkring även stå risken för 
att obeskattade pensionskapital betalas ut utomlands, utan att kunna beskattas i Sverige.107 

Att pensionssparande är skattemässigt gynnat hör samman med pensioneringssyftet som 
bl.a. har innebörden att beloppsmässigt avgränsa det skattegynnade pensionssparandet till 
sparande som behövs för pensionsändamål. Om särreglerna för kapitalpensionsförsäkring-
ar behålls kommer det finnas möjligheter att göra obegränsade avsättningar till en kapital-
pensionsförsäkring pararellt med avsättningar till pensionsförsäkringar och på så sätt dra 
fördel av den lägre avkastningsskatten som endast är förbehållet försäkringar som uppfyller 
pensioneringssyftet. En sådan ordning skulle motverka det kvantitativa villkor i form av be-
                                                 

103 Lagrådsremiss, Nya skatteregler för pensionsförsäkring, s. 50-51. 

104 Prop. 2004/05:31. 

105 Promemoria Nya skatteregler för pensionsförsäkring, s. 28. 

106 Försäkringsförbundet och Svenska Bankföreningens yttrande, Nya skatteregler för pensionsförsäkring, s. 3 
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loppsgräns som anger hur stora avdrag som anses förenliga med pensioneringssyftet. Re-
geringen anser således att det saknas beaktansvärda skäl för att behålla reglerna för kapital-
pensionsförsäkringar.108 

4.2.7 SINK 

Alla individer som gjort avsättningar till en utländsk pensionsförsäkring under tiden de varit 
bosatta i Sverige eller som tjänat in pension här genom arbete kommer troligtvis inte att 
vara bosatta här när pensionen betalas ut. För att upprätthålla pensionssystemet vid ett 
ändrat etableringskrav krävs det att Sverige även kan beskatta pensionsutbetalningar från 
utländska försäkringsbolag till individer som tidigare varit bosatta i Sverige. En förutsätt-
ning för beskattning i denna situation är att individen antingen yrkat avdrag för premier till 
pensionsförsäkringen vid taxeringen här eller tjänat in rätten till pension genom arbete här. 
Regeringen förslår därför att reglerna om skattepliktig inkomst i 5 § punkt 6 SINK bör 
ändras så att pensionsutbetalningar som avses där blir skattepliktiga i Sverige oavsett var-
ifrån inom EES som pensionen betalas ut.109 

En svaghet med förslaget som lyfts fram är att i de skatteavtal Sverige ingått som följer 
OECDs modellavtal, har beskattningsrätten för pensionsbelopp som utbetalas från både 
tjänstepensionsförsäkringar och privata pensionsförsäkringar nästan uteslutande tilldelats 
den skattskyldiges hemviststat. Sverige får således enligt dessa skatteavtal inte beskatta be-
lopp som utbetalas från en utländsk pensionsförsäkring till en person som endast är be-
gränsat skattskyldig i Sverige efter att ha flyttat från landet och enligt skatteavtal fått sin 
skatterättsliga hemvist i utlandet. Den förslagna ändringen i SINK torde därför, med oför-
ändrat innehåll i skatteavtalen, i praktiken bli utan verkan i de fall avdrag medgetts i Sverige 
och den skattskyldige därefter flyttar till en annan medlemsstat då pensionen betalas ut.110   

Fråga har även uppkommit om det är möjligt att avskatta försäkringskapitalet om försäk-
ringstagaren är begränsat skattskyldig i Sverige och kontrolluppgiftsskyldigheten av någon 
anledning inte uppfyllts. Det framgår nämligen inte klart vilket rättsligt stöd det i ett sådant 
fall finns i interna regler för avskattning.111 

Skatteverket har också pekat på att förslaget kan ge upphov till vissa tillämpningssvårighe-
ter när det gäller beskattning av försäkringsbelopp som faller ut p.g.a. en pensionsförsäk-
ring som den skattskyldige endast fått allmänt avdrag för under vissa beskattningsår. För-
slaget lydelse torde innebära att en uppdelning av det utfallande försäkringsbeloppet på en 
skattefri och en skattepliktig del måste göras. Därtill kommer kontrollproblemen när det 
gäller medgivna avdrag, detta då det ofta kan ha gått decennier sedan premien betalades 
och avdrag medgavs.112 

Regeringen har i lagrådsremissen angett att av likformighetsskäl bör även beskattning enligt 
SINK komma ifråga om parterna genom att ändra villkoren i ett försäkringsavtal bryter 
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mot villkoren i IL så att förutsättning för avskattning föreligger. Vidare får som bl.a. Skat-
teverket påpekat en proportionering ske i de fall premier dragits av både under bosättning 
här och under bosättning utomlands.113  Den svaghet som påpekats av fakultetsnämnden 
har regeringen inte vidare kommenterat. 

4.3 Övergångsbestämmelser 
I februari månads promemoria aviserades det om att nuvarande regler för pensionsförsäk-
ring ska fortsätta att gälla för försäkringsavtal som ingåtts senast dagen före offentliggöran-
det av februari månads promemoria, d.v.s. senast den 1 februari 2007. Möjligheten att över-
föra en pensionsförsäkrings hela värde till en annan pensionsförsäkring enligt 58 kap. 18 § 
tredje stycket IL slopades för pensionsförsäkringar som tecknats senast den 1 februari 2007 
(det s.k. flyttstoppet). Avskattning ska fortfarande ske enligt 58 kap. 19 § IL om en försäk-
ring flyttas till en försäkringsgivare som inte kan meddela pensionsförsäkring enligt äldre 
regler.114 

Anledningen till införandet av flyttstoppet var att det i februari månad saknades möjlighet 
att bedöma om de nya kvalitativa villkoren för pensionsförsäkring på ett godtagbart sätt sä-
kerställer framtida beskattning av pensioner och pensionskapital.115 

Flertalet remissinstanser anser dock att det är mycket angeläget att möjligheten att överföra 
värdet i en pensionsförsäkring till en annan pensionsförsäkring återinförs för pensionsför-
säkringar som tecknats före den 1 februari 2007. Några remissintanser pekar särskilt på vik-
ten för konsumentskyddet av möjligheten att överföra kapitalet.  

För att öka skyddet för pensioneringssyftet och därigenom göra det möjligt att slopa flytt-
stoppet har regeringen i juni månads promemoria lämnat förslag om nya bestämmelser om 
kontrolluppgifter avseende överföring och överlåtelse av pensionsförsäkringar samt om 
värdet av pensionsförsäkring som innehas av juridisk person. I samma syfte har förslag 
också lämnats om att utländska försäkringsgivare ska ingå avtal med Skatteverket om att 
lämna kontrolluppgifter om betalda premier, värde m.m. om pensionsförsäkringar. Efter-
som de kompletterande reglerna kräver fortsatt beredning bedöms förslaget träda i kraft ti-
digast den 1 april 2008. Vilket innebär att 58 kap 18 § tredje stycket IL om överföring från 
och med den 1 april 2008 åter blir tillämplig på försäkringsavtal som tecknats senast den 1 
februari 2007.116 

Den enda remissinstansen som avstyrker att nya bestämmelser om beståndsöverlåtelser och 
motsvarande överföring av försäkring till andra EES-länder ska avse även gamla försäk-
ringar är Skatteverket.  Skatteverket anser även att flyttstoppet bör kvarstå i avvaktan på att 
tillräcklig erfarenhet vunnits av de nya skattereglarna för att skapa en ökad kontroll. Med 
hänsyn till detta föreslår Skatteverket att de gamla försäkringarna som tecknats innan den 1 
februari 2007 endast får flyttas eller överlåtas enligt de gamla reglerna.117 

                                                 

113 Lagrådsremiss, Nya skatteregler för pensionsförsäkring, s. 74. 

114 Promemoria Nya skatteregler för pensionsförsäkring, s. 34. 

115 Promemoria Nya skatteregler för pensionsförsäkring, s. 37. 

116 Promemoria Kompletterande förslag till nya regler för pensionsförsäkring, s. 42-43. 

117 Skatteverkets yttrande, Kompletterande förslag till nya regler för pensionsförsäkring, s. 4-5. 



 Sveriges förslag om nya skatteregler för pensionsförsäkring 

   27 

För att en överföring av en pensionsförsäkring ska kunna ske utan några beskattningskon-
sekvenser krävs det enligt den nuvarande lydelsen att försäkringen överförs till en försäk-
ring som tecknas i samband med överföringen av kapitalet. Kravet på att försäkringen ska 
vara nytecknad innebär ett hinder i den dagliga försäkringsverksamheten. Om detta krav 
försvann skulle många flyttar inom och mellan försäkringsbolag underlättas utan att för den 
skull statens kontrollmöjligheter försämrades.118 

I lagrådsremissen föreslås att de nya reglerna för pensionsförsäkring, som huvudregel i 
övergångsbestämmelserna till ändringar i IL, ska tillämpas på avtal som ingås från och med 
den 2 februari 2007. För försäkringsavtal som ingåtts före detta datum ska de gamla regler-
na fortfarande gälla. Att överföring av hela försäkringens värde på sätt som anges i 58 kap. 
18 § tredje stycket IL innebär att ett nytt avtal föreligger torde vara självklart, vilket innebär 
att även vid överföring av värdet i ett försäkringsavtal som ingåtts senast den 1 januari 2007 
ska den mottagande försäkringen uppfylla de nya villkoren för pensionsförsäkring. Anled-
ningen till detta är att alla nya försäkringar och alla situationer då en ny försäkringstagare tar 
över ansvaret för avtalet ska innehålla det nya villkoret om kontrolluppgiftslämnade oavsett 
hur försäkringen eller dess värde skapats.119 

När det gäller flyttstopet föreslår regeringen att det från och med den 1 maj 2008 ska vara 
möjligt att överföra värdet i såväl gamla som nya försäkringar till en ny pensionsförsäkring. 
Även att regeringen skulle föredra en prövotid av de nya reglerna innan flyttstoppet för de 
gamla försäkringarna slopades görs den bedömningen att det är mycket angeläget att flytt-
stoppet hävs för att inte riskera att strida mot EG-rätten. Vidare anger regeringen att de 
med hänsyn till Skatteverkets synpunkter om att de inte har möjligheter att skapa den ad-
ministration som krävs för att hantera överföringar förslås att överlåtelser och överföringar 
av gamla avtal till utländska försäkringsgivare ska kunna göras utan beskattningskonsekven-
ser först från och med den 1 januari 2009.120   

4.4 Vilka konsekvenser kan de nya skattereglerna för pen-
sionsförsäkring komma att ge? 

Den bakomliggande principen för pensionsbeskattningen är att endast kostnader som till-
godoser ett pensioneringssyfte ska få dras av som kostnad. Pensioneringssyftet återspeglas i 
de kvalitativa och kvantitativa villkor som måste vara uppfyllda i 58 kap. IL för att försäk-
ringen ska klassificeras som en pensionsförsäkring. För att kunna säkerställa att beskattning 
verkligen sker när pensionen betalas ut har uppskjuten beskattning endast medgetts för 
premier som betalats till försäkringsbolag med rörelse i Sverige det s.k. etableringskravet. 
Mot bakgrund av EGDs avgörande i Danmark-målet har regeringen gjort bedömningen att 
de svenska reglerna för beskattning av pensioner riskerar att vara oförenliga med EG-
rätten. Med hänsyn till detta föreslår regeringen att etableringskravet behålls men utvidgas 
till att omfatta hela EES.121 För att kunna upprätthålla sambandet i skattesystemet har även 
förslag getts om att införa ett nytt kvalitativt villkor i 58 kap. IL, som innebär att försäk-
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ringsgivaren måste lämna kontrolluppgift om försäkringen enligt LSK samt att utländska 
försäkringsgivare inom EES måste lämna ett skriftligt åtagande om detta till Skatteverket. 

De nya reglerna om kontrolluppgiftsskyldighet kan komma att leda till stora administrativa 
problem, speciellt när det gäller hantering av kontrolluppgifter från utlandet samt hur de ut-
ländska försäkringsgivarna ska få information om vad som krävs från deras sida för att 
kunna erbjuda pensionsförsäkringar enligt svensk intern rätt. Även den problematiken att 
man måste kunna lagra information om medgivna avdrag för premier under många år för 
att eventuellt kunna beskatta en person som väljer att flytta från Sverige när pensionsåldern 
är inne är en stor nackdel med de nya förslagen. 

En nackdel med att kontrolluppgiftsskyldigheten föreslås som ett kvalitativt villkor för pen-
sionsförsäkring, är att avskattning kommer ske om kontrolluppgift inte lämnas enligt den 
tidsrymd som föreskrivs i LSK, detta oavsett om försäkringstagaren bidragit till utelämnan-
det eller inte. För att minska denna nackdel har regeringen föreslagit en möjlighet som in-
nebär att avskattning ska underlåtas om försäkringstagaren eller förmånstagaren senast den 
2 maj under taxeringsåret själv lämnar uppgifter från försäkringsgivaren om försäkringen. 
Denna bestämmelse kan dock leda till tolkningsproblem då regeringen inte klargjort vad 
som menas med enstaka år. Innebär detta att en försäkringstagare alltid kan undgå avskatt-
ning om han inkommer med uppgifterna själv senast den 2 maj taxeringsåret, eller kan det-
ta bara ske ett fåtal gånger? 

En annan svaghet som har uppmärksammats med de nya skattereglerna i SINK, är att i de 
skatteavtal Sverige ingått som följer OECDs modellavtal, har beskattningsrätten för pen-
sionsbelopp som utbetalas från både tjänstepensionsförsäkringar och privata pensionsför-
säkringar nästan uteslutande tilldelats den skattskyldiges hemviststat. Sverige får således en-
ligt dessa skatteavtal inte beskatta belopp som utbetalas från en utländsk pensionsförsäk-
ring till en person som endast är begränsat skattskyldig i Sverige efter att ha flyttat från lan-
det och enligt skatteavtal fått sin skatterättsliga hemvist i utlandet. Att denna svaghet inte 
vidare beaktats av regeringen kan bero på att det inte är möjligt att omförhandla alla skatte-
avtal och att detta skattebortfall är något som regeringen redan har räknat med samt att 
möjligheten ändå ska finnas att beskatta begränsat skattskyldiga för pension som utbetalas 
från utlandet i de fall ett skatteavtal saknas eller ett sådant av någon anledning upphört att 
gälla.  

En av de största frågorna är dock om de nya skattereglerna för pensionsförsäkring kan an-
ses förenliga med EG-rättens krav på fri rörlighet.  



 Är förslaget om de nya skattereglerna för pensionsförsäkringar förenliga med EG-rätten? 

   29 

5 Är förslaget om de nya skattereglerna för pen-
sionsförsäkringar förenliga med EG-rätten? 

Efter EGDs domar i Danmark-målet och Belgien-målet får det anses klarlagt att det inte är 
förenligt med EG-rätten att inte medge avdrag för premier, eller att beskatta en överföring 
av försäkringens värde, till en utländsk pensionsförsäkring om den uppfyller de svenska 
villkoren för pensionsförsäkring. 

Utgångspunkten för de nya reglerna har varit att skapa ett regelsystem som är i överens-
stämmelse med EG-rätten utan att snedvrida konkurrensen. Regeringen har vidare tolkat 
innebörden av EG-rätten såsom att en svensk försäkringsgivare inte får behandlas på ett 
förmånligare sätt än en försäkringsgivare från ett annat EES-land. De nya reglerna kan 
dock komma att innebära en marginellt utökat administrativt förfarande för utländska för-
säkringsgivare jämfört med vad som föreslås för svenska försäkringsgivare, men regeringen 
anser att det inte finns några andra till buds stående medel för att uppnå målsättningen med 
att upprätthålla en effektiv skattetillsyn.122 

Det har dock ifrågasatts om förslaget på att införa ett avtalsvillkor om kontrolluppgiftsläm-
nande är förenligt med EG-rättens krav på fri rörlighet. Regeringen har gjort den bedöm-
ningen att det är nödvändigt med en uppgiftsskyldighet för att säkra beskattningen av utfal-
lande pensionsbelopp och uttaget av avkastningsskatt. Detta anges även kunna rättfärdigas 
med hänsyn till behovet av att upprätthålla en effektiv skattekontroll. Som stöd för denna 
argumentation hänvisar regeringen dels till kommissionens meddelande om avskaffande av 
skattehinder för tillhandahållande av tjänstepensioner över gränserna, dels till generaladvo-
katens förslag till avgörande i Danner-målet. I kommissionens meddelande anförs bl.a. att 
medlemsstaterna har möjlighet att säkerställa tillämpningen av skattereglerna genom att be-
gära att pensionsbolagen ska tillhandahålla information.123 Vidare uttalade generaladvokaten 
i sitt förslag till avgörande angående skattekontrollens effektivitet, att en medlemsstat kan 
säkerställa att försäkringsbolagen i utlandet samarbetar och ger den nödvändiga informa-
tion om de betalningar som de gör till personer som är bosatta i medlemsstaten samt att 
medlemsstaterna får göra avdragsrätten för premier för given försäkring hos ett utländskt 
försäkringsbolag beroende av ett föregående arrangemang mellan detta försäkringsbolag 
och den i berörda medlemsstatens myndighet.124 Regeringen har även anfört att metodvalet 
inte är oprövat då liknade regler om informationslämnande tillämpas av Nederländerna och 
Storbritannien. Mot bakgrund av detta anser således regeringen att det föreslagna nya kvali-
tativa villkoret och åtagandet mot Skatteverket så långt som möjligt åstadkommer en lika-
behandling av svenska och utländska försäkringsgivare.125 

Lagrådet delar regeringens ställningstagande om att det måste stå en medlemsstat fritt att 
införa åtgärder för att säkra tillämpningen av landets skattelagstiftning genom att kräva att 
utländska försäkringsgivare tillhandahåller samma information som inhemska försäkrings-
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givare. Lagrådet anser därför att angivandet av ett skriftligt åtagande, inte är av den ingri-
pande natur att den kan antas strida mot EG-rättsliga principer.126 

Personligen anser jag att det är möjligt att försvara själva kontrolluppgiftsskyldigheten, då 
detta gäller även för svenska försäkringsbolag. Det blir dock mer komplicerat att försvara 
att utländska försäkringsbolag måste lämna ett skriftligt åtagande om kontrolluppgiftsläm-
nandet, eftersom det administrativa åtagandet blir tyngre för utländska försäkringsbolag. 

Att försäkringens innehavare görs skattskyldig för avkastningsskatt på utländska försäk-
ringar kan leda till att enskilda tvekar att teckna en utländsk pensionsförsäkring. För att av-
hjälpa detta har regeringen föreslagit en möjlighet för utländska försäkringsgivare att betala 
avkastningsskatten för innehavarens räkning, dock föreslås skattskyldigheten ligga kvar på 
den enskilde försäkringstagaren som därför blir ytterst betalningsskyldig för skatten.127 Vi-
dare anges ett krav på att slutligt beslut i samband med taxering måste finnas om avkast-
ningskattens storlek, för att uttaget ska undantas från inkomstskatt.  

Jag anser dock att det fortfarande är tveksamt om avkastningsskattereglerna är förenliga 
med EG-rättens krav på fri rörlighet. Detta då de administrativa nackdelarna för den en-
skilde att ha en utländsk pensionsförsäkring mot en svensk är alldeles för stora. Nackdelar-
na består av att den enskilde vid tecknade av en utländsk pensionsförsäkring dels måste 
räkna med den extra kostnaden för avkastningsskatt som inte ingår i premien, dels måste 
den enskilde själv vid ett slutligt beslut om avkastningsskatten vid taxeringen kontakta det 
utländska försäkringsbolaget för att kunna utnyttja möjligheten till att betala avkastnings-
skatten ur försäkringen.   

Även lagrådet har angett att de inte kan säga något bestämt om hur denna konstruktion 
med skattskyldighet för de försäkringstagare som tecknat avtal med en försäkringsgivare 
utan fast driftställe i Sverige förhåller sig till EG-rätten. De påpekar också att bedömningen 
skulle vara mycket enklare om skattskyldigheten också åvilat den försäkringstagare som 
träffat avtal med en svensk försäkringsgivare.128 

Regeringen har även föreslagit att de nya skattereglerna inte ska tillämpas på pensionsför-
säkringar som tecknats före den 2 februari 2007. Av EGDs praxis följer däremot att dom-
stolens tolkning av en bestämmelse kan och ska tillämpas av de nationella domstolarna 
även beträffande rättsförhållanden som uppkommit före domen i fråga. Domstolens praxis 
innebär dock även att undantag från detta kan göras förutsatt att två grundläggande villkor 
är uppfyllda. För det första att den berörda medlemsstaten har varit i god tro beträffande 
den nationella bestämmelsen förenlighet med gemenskapsrätten och för det andra att det 
föreligger en fara för allvarliga återverkningar om den tolkade bestämmelsen ges full retro-
aktiv effekt.129  

 När det gäller kravet på god tro ska hänsyn tas till att kommissionen sedan flera år tillbaka 
drivit linjen att etableringskravet strider mot EG-rätten, vilket naturligtvis talar emot att 
Sverige varit i god tro. Samtidigt anger regeringen att det inte går att bortse från att EGD i 
avgörandet Bachmann ansett att ett etableringskrav snarlikt det svenska är förenligt med 
                                                 

126 Lagrådets yttrande, Nya skatteregler för pensionsförsäkring, s. 2. 

127 Lagrådremiss, Nya skatteregler för pensionsförsäkring, s. 67. 

128 Lagrådets yttrande, Nya skatteregler för pensionsförsäkring, s. 3. 

129 Promemoria Nya skatteregler för pensionsförsäkring, s. 35. 
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EG-rätten. Regeringen anser därför att Sverige kan hävda att man i relation till domstolen 
varit i god tro vad gäller tolkningen av EG-rätten i detta fall.130  

När det gäller kravet att det ska föreligga en fara för allvarliga återverkningar om domen får 
full retroaktiv effekt är det så att det finns en stor risk för skattebortfall om kapitalet i gam-
la försäkringar överförs till försäkringar meddelade av en försäkringsgivare utomlands. En 
annan risk för skattebortfall beror på att det är oklart hur en utbetalning från en sådan i ut-
landet överförd försäkring ska behandlas, eftersom den när utbetalningen sker formellt ut-
gör en kapitalförsäkring enligt gällande regler och således är skattefri. Enligt regeringen 
skulle således en retroaktiv verkan av Danmark-målet få allvarliga återverkningar för Sverige 
såväl administrativt som ekonomiskt.131 Sammanfattningsvis anser regeringen att Sverige 
uppfyller de båda kraven för att få göra undantag från retroaktiviteten vid tillämpning av de 
nya reglerna för pensionsförsäkring. 

Fakultetsnämnden anser att det är tveksamt om det med framgång kan hävdas att Sverige 
varit i god tro beträffande etableringskravet, inte minst med hänsyn till EGDs avgörande i 
Skandia och Ramstedt-målet och kommissionens inställning till etableringskravet. En eventu-
ell retroaktiv verkan skulle dock medföra en mängd tillämpningsproblem både avtalsrätts-
ligt och skatterättsligt, vilket starkt talar för att inte göra tillämpningen retroaktiv. Om det 
trots detta skulle bedömas ofrånkomligt med en retroaktiv verkan förslår fakultetsnämnden 
att de förslagna bestämmelserna enbart tillämpas retroaktivt på den skattskyldiges begä-
ran.132   

Jag delar fakultetsnämndens tveksamhet när det gäller att Sverige varit i god tro beträffande 
etableringskravet. I Skandia och Ramstedt-målet fastslog EGD att det strider mot EG-rätten 
att skattemässigt särbehandla tjänstepensionsförsäkring som tecknats i en annan medlems-
stat och som uppfyller samtliga villkor som i nationell rätt ställs på en tjänstepensionsför-
säkring, förutom villkoret att vara tecknad i en försäkringsrörelse som är etablerad i det 
egna landet. Vidare godtog inte EGD den svenska regeringens och den danska regeringens 
argument om att Sveriges nationella regler har det direkta sambandet mellan avdrag och be-
skattning som krävs enligt den s.k. Bachmanndomen. Motiveringen till detta var att i det bel-
giska skattesystemet kompenserades intäktsbortfallet till följd av avdraget för försäkrings-
premier genom beskattning av den utbetalade pensionen. Om avdrag inte beviljades beskat-
tades däremot inte dessa belopp. I det svenska skattesystemet ansågs inte detta samband 
föreligga eftersom Sverige inte kunde förklara varför direkt avdrag kunde ges vid tecknade 
av en svensk pensionsförsäkring men inte vid en utländsk, när beskattningen av arbetstaga-
ren sker vid samma tidpunkt och på samma sätt oavsett var pensionen tecknats.133 

Sverige borde redan när detta mål avgjordes ha ändrat sina skatteregler för pensionsförsäk-
ring för att bli mer förenlig med EG-rätten. Regeringens motivering till varför tillämpning-
en av de nya skattereglerna för pensioner inte ska gälla retroaktivt faller således på den 
grunden att Sverige inte kan anses ha varit i god tro gällande sitt etableringskrav. 

                                                 

130 Regeringens skrivelse 2006/07:47, s. 11. 

131 Regeringens skrivelse 2006/07:47, s. 11. 

132 Juridiska fakultetsnämndens yttrande, Nya skatteregler för pensionsförsäkring, s. 5. 

133 Mål C-422/01 Skandia och Ramstedt, p. 32, 34, 35, 37. 
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6 Slutsatser 
Syftet med detta arbete är att utreda hur de svenska skattereglerna för pensionsförsäkringar 
förhåller sig till EG-rätten och om reglernas utformning medför ett osäkert rättsläge. För 
att lättare kunna besvara syftet ställdes i inledningskapitlet tre frågor, och slutsatserna har 
därför indelats i tre avsnitt där dessa frågor besvaras.  

6.1 Vilka konsekvenser kan de nya skattereglerna komma att 
ge? 

EGD har slagit fast att det strider mot EG-rätten att inte medge avdrag för premier, eller 
att beskatta en överföring av försäkringens värde, till en utländsk pensionsförsäkring om 
den uppfyller de inhemska villkoren för pensionsförsäkring. Med hänsyn till att Sveriges in-
terna skatteregler innehåller ett etableringskrav som kan anses strida mot EG-rätten förslår 
regeringen att kravet på etablering i Sverige ska ändras och istället avse etablering inom 
EES. För att kunna bibehålla sambandet mellan avdrag och beskattning förslås vidare ett 
nytt kvalitativt villkor som innebär att försäkringsgivaren måste lämna kontrolluppgift om 
försäkringen enligt LSK samt att utländska försäkringsgivare skriftligen gentemot Skatte-
verket måste åta sig att fullgöra kontrolluppgiftsskyldigheten. 

Konsekvensen av att kontrolluppgiftsskyldigheten tas in som ett villkor i försäkringsavtalet 
blir att det kommer anses som en villkorsändring om kontrolluppgift inte lämnas, vilket kan 
leda till att avdrag för premier till försäkringen inte medges och till avskattning som yttersta 
sanktion. Detta innebär att försäkringstagaren kan komma att avskattas för en åtgärd från 
försäkringsgivarens sida som försäkringstagaren inte har något inflytande över. Regeringen 
har med hänsyn till denna nackdel föreslagit att avskattning får underlåtas om försäkrings-
givaren för ett enstaka år underlåter att lämna kontrolluppgift och försäkringstagaren eller 
förmånstagaren senast den 2 maj taxeringsåret, själv lämnat uppgifter från försäkringsgiva-
ren om försäkringen.  

I likhet med Skatteverket anser jag att begreppet enstaka år kan komma att medföra tolk-
ningsproblem, då även en måttlig försening av kontrolluppgiftslämnandet kan medföra 
avskattning som försäkringstagaren inte kan undkomma om denna försening sker oftare än 
enstaka år, vilket också innebär att den möjlighet till rättelse som ges till försäkringstagaren 
begränsas trots att försäkringstagaren kanske inte medverkat till den åtgärd som lett till avs-
kattning. 

Vidare befarar jag att de nya skattereglerna kommer leda till mycket stora administrativa 
problem, både för Skatteverket och försäkringsbolagen. Frågor som måste lösas är hur han-
tering av utländska kontrolluppgifter ska ske, samt hur de utländska försäkringsgivarna ska 
kunna få information om vad som krävs från deras sida för att kunna erbjuda pensionsför-
säkring enligt svensk intern rätt. En annan fråga som hör ihop med det utökade etable-
ringskravet är hur man ska lösa lagring av information avseende medgivna avdrag i Sverige, 
för att sen i framtiden eventuellt kunna beskatta utfallande pension till en person som väljer 
att flytta från Sverige när pensionsåldern är inne.  

För att så långt som möjligt kunna upprätthålla pensionssystemet vid ett utökat etablerings-
krav har regeringen även föreslagit nya regler i SINK som innebär att Sverige ska kunna be-
skatta pensionsutbetalningar från utländska försäkringsbolag till individer som tidigare varit 
bosatta i Sverige. En förutsättning för beskattning i denna situation är att individen anting-
en yrkat avdrag för premier till pensionsförsäkringen vid taxeringen här eller tjänat in rätten 
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till pension genom arbete här. Som uppmärksammats av remissinstanserna är en svaghet 
med reglerna, att det i de skatteavtal som Sverige ingått, som följer OECDs modellavtal, 
har beskattningsrätten för pensionsbelopp som utbetalas från både tjänstepensionsförsäk-
ringar och privata pensionsförsäkringar nästan uteslutande tilldelats den skattskyldiges 
hemviststat. Sverige får således enligt dessa skatteavtal inte beskatta belopp som utbetalas 
från en utländsk pensionsförsäkring till en person som endast är begränsat skattskyldig i 
Sverige efter att ha flyttat från landet och enligt skatteavtalet fått sin skatterättsliga hemvist i 
utlandet. Med ett oförändrat innehåll i skatteavtalen torde de förslagna ändringarna i SINK 
därför i praktiken bli utan verkan i de fall avdrag medgetts i Sverige och den skattskyldige 
därefter flyttar till en annan medlemsstat då pensionen betalas ut. 

Ett förslag som regeringen inte kommenterat, men som jag anser med ett utökat etable-
ringskrav skulle kunna underlätta säkerställandet av skatteintäkterna, är att helt slopa den 
individuella avdragsrätten för pensionsförsäkring och istället införa en löpande beskattning 
av pensioner. Detta skulle i sådana fall kunna leda till att Sverige slipper stå risken för att 
obeskattade pensionskapital betalas ut utomlands.  

6.2 Är förslaget om de nya skattereglerna för pensionsför-
säkringar förenliga med EG-rätten? 

Som nämnts ovan i avsnitt 2.1, tillämpar Sverige ett ETT-system vid beskattning av pen-
sioner, vilket innebär att skatt inte bara tas ut på utbetalt belopp utan också på avkastning-
en. Skattskyldig för avkastningskatt på pensionsförsäkringar som meddelas i Sverige är för-
säkringsgivarna, medan skattskyldigheten för avkastningsskatt på utländska pensionsförsäk-
ringar föreslås ligga på försäkringstagaren. Anledningen till detta förslag är att nuvarande 
reglering av avkastningsskatt utgår från att försäkringsgivaren har ett fast driftställe i Sveri-
ge, vilket gör det praktiskt möjligt att ålägga en skyldighet att betala avkastningsskatt på för-
säkringsgivaren, då det finns tillgångar som kan hänföras till den verksamhet som bedrivs i 
Sverige. Om en utländsk försäkringsgivare däremot inte har fast driftställe i Sverige är det i 
praktiken nästa omöjligt att ålägga försäkringsgivaren en skattskyldighet för avkastnings-
skatt för ett kapitalunderlag hänförligt till kanske endast en pensionsförsäkring. Enligt nu-
varande regler utgör ovanstående förslag om att skattskyldigheten för avkastningsskatt på 
utländska pensionsförsäkringar ska ligga på den enskilde, en negativ särbehandling av privat 
pensionssparande som tillhandahålls av utländska försäkringsgivare, jämfört med svenska. 
Detta då det saknas i förhållande till svenska försäkringar en neutral möjlighet att göra uttag 
från pensionsförsäkring tecknad i annat EES-land för att finansiera avkastningsskatten. För 
att minska denna negativa särbehandling föreslår regeringen att det ska finnas en möjlighet 
för försäkringsgivaren att avtala med försäkringstagaren om att frivilligt åta sig att betala 
den avkastningsskatt som belöper på försäkringstagarens försäkring. Skattskyldigheten fö-
reslås dock ligga kvar på den enskilde försäkringstagaren som ytterst blir betalningsskyldig 
till skatten. För att undvika att uttag ur försäkringen missbrukas, ställs även ett krav på att 
avkastningskatten faktiskt har beslutats i samband med årlig taxering innan uttag får ske.  

Jag anser, trots valmöjligheten för försäkringsgivaren att avtala med försäkringstagaren om 
att frivilligt åta sig att betala den avkastingsskatt som belöper på försäkringstagarens försäk-
ring, att det är tveksamt om avkastningsreglerna är förenliga med EG-rätten. Anledningen 
till detta är att en enskild som väljer att ha en utländsk pensionsförsäkring beskattas hårdare 
än om den enskilde skulle välja en svensk pensionsförsäkring, samt får en större administ-
rativ börda vid ett tecknande av en utländsk pensionsförsäkring. För att få bort den negati-
va särbehandlingen helt, skulle ett förslag kunna vara att skattskyldigheten även åläggs den 
försäkringstagare som träffat avtal med en svensk försäkringsgivare. 



 Slutsatser 

   34 

Vidare kan det ifrågasättas om kravet på att utländska försäkringsgivare måste lämna ett sk-
riftligt åtagande om kontrolluppgiftsskyldigheten till Skatteverket är förenligt med EG-
rätten. Jag kan ställa mig bakom regeringens och lagrådets motivering om att medlemssta-
terna ska kunna få kräva att utländska försäkringsgivare tillhandahåller samma information 
som inhemska försäkringsgivare. Samtidigt anser jag att även om det skulle vara möjligt att 
försvara kontrolluppgiftsskyldigheten i sig, är det svårare när det gäller det nya kravet på att 
skriftligt åtagande endast måste ges in av utländska försäkringsgivare, eftersom detta inne-
bär en tyngre administrativ börda för utländska försäkringsgivare än för inhemska.  

När det gäller om de nya skattereglerna ska tillämpas retroaktivt eller inte, har regeringen 
valt att inte tillämpa dessa på försäkringar som ingåtts före offentliggörandet om de nya 
förslagen, d.v.s. före den 2 februari 2007. För att kunna undgå att reglerna inte ska tilläm-
pas retroaktivt måste två grundläggande villkor vara uppfyllda. För det första måste den be-
rörda medlemsstaten ha varit i god tro beträffande den nationella bestämmelsens förenlig-
het med EG-rätten, och för det andra ska det föreligga en fara för allvarliga återverkningar 
om den tolkade bestämmelsen ges full retroaktiv effekt. Som nämnts ovan i avsnitt 5, upp-
fyller nog Sverige kravet på att det föreligger en fara för allvarliga återverkningar om domen 
får full retroaktiv effekt eftersom det finns en stor risk för betydande skattebortfall om ka-
pitalet i gamla försäkringar överförs till försäkringar meddelade av en försäkringsgivare ut-
omlands. Däremot är jag tveksam till att Sverige ska anses ha varit i god tro beträffande 
etableringskravet, eftersom Sverige redan i Skandia och Ramstedt-målet fick en dom emot sig 
där EGD ansåg att det inte fanns något sådant direkt samband mellan avdrag och beskatt-
ning i den svenska skattelagstiftningen som kunde rättfärdiga etableringskravet.  

Jag anser således att Sverige redan vid detta avgörande borde ha ändrat sina skatteregler för 
pensionsförsäkringar, samt att Sverige med hänsyn till detta inte kan anses ha varit i god tro 
beträffande etableringskravets förenlighet med EG-rätten. 

6.3 Är de svenska skattereglerna för pensionsförsäkring i 
förhållande till EG-rätten ett osäkert rättsområde? 

Med anledning av att det fortfarande är ovisst hur de nya skattereglerna kommer att funge-
ra i praktiken och då det i nuläget inte går att avgöra om de nya skattereglerna kan anses 
förenliga med EG-rätten, anser jag att de svenska pensionsreglerna i förhållande till EG-
rätten fortfarande är ett osäkert rättsområde.    

Det är inte heller klart om skattereglerna kan komma att tillämpas retroaktivt eller ej, vilket 
enligt min åsikt medför en stor osäkerhet bl.a. för hur försäkringsbolagen ska hantera kun-
ders förfrågningar när det t.ex. gäller överföring av gamla försäkringar till utländska pen-
sionsförsäkringar samt Skatteverkets tillämpning av reglerna vid fastställande av beskattning 
på pensioner.   

Att regeringen inte vidare har klargjort vad som avses med enstaka år för att avskattning 
inte ska ske om en försäkringsgivare underlåter att lämna kontrolluppgift, anser jag medför 
en betydande rättsosäkerhet då försäkringstagaren kan komma att straffas för en åtgärd 
som denne inte kunnat påverka. För att minska denna risk anser jag att undantagsregeln för 
avskattning borde gälla oavsett hur många gånger som försäkringsgivaren underlåter att 
lämna kontrolluppgift, så länge som försäkringstagaren själv lämnar de uppgifter som krävs 
från försäkringsgivaren om försäkringen. 
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