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särskilt utpekade frågor (SOU 2018:49) 

Pensionsmyndigheten har inte några synpunkter på utredningens bedömningar. Utifrån 
de aspekter som Pensionsmyndigheten har att beakta lämnas följande kommentarer. 

Den allmänna pensionen är beroende av korrekt redovisade inkomster, eller mer 
avgränsat och specifikt: en korrekt samstämmighet mellan den pensionsgrundande 
inkomsten och den avgift som betalas för den inkomsten. Alla personer som har en 
anställning och deklarerar sin inkomst tjänar in pension dels genom att betala sin 
pensionsavgift via inkomstdeklarationen, dels via arbetsgivaravgifter som 
arbetsgivarna betalar in. Egenföretagare måste själva betala in motsvarande avgifter. 
Pensionsmyndigheten ser en risk för att personer som saknar e1farenhet av att bedriva 
näringsverksamhet och har bristande kunskap om de förpliktelser som följer av detta 
brister i redovisning och betalning av skatter. Till skillnad från anställda saknar vidare 
många egenföretagare även tjänstepension, vilket gör att de riskerar att få en lägre 
framtida pension än anställda med kollektivavtalad eller annan tjänstepension. 

Skattefusk och skatteundandragande leder till uteblivna pensionsinbetalningar, vilket i 
sin tur påverkar den framtida pensionen för företagare och anställda. Låga 
inkomstgrundade pensioner kan samtidigt innebära en belastning på de offentliga 
försörjningssystemen. Insatser som främjar livsinkomsten och korrekta 
pensionsinbetalningar för individen är därför positiva även ur ett offentligfinansiellt 
perspektiv. 

Ett angränsade problem förekommer också, dvs. att pensionsgrundande inkomst 
tillgodoräknas individen trots att sådan inte ska tillgodoräknas. Ett exempel är 
bedrägerier där falska kontrolluppgifter (från 2019 arbetsgivardeklarationer på 
individnivå) lämnas in till Skatteverket. Även om omfattningen av problemet bedöms 
vara ganska litet skadar det förtroendet för såväl skatte- som pensionssystemet. 

Mot ovan angiven bakgrund ser Pensionsmyndigheten gärna att utredningen i det 
fortsatta arbetet närmare analyserar vilka konsekvenser som falskt företagande och 
egenanställning kan ha för pensionssystemet. Pensionsmyndigheten kan vid behov 
vara behjälplig i det arbetet. 
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Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Daniel Barr efter föredragning av 
verksamhetsutvecklare Tora Philp. I den slutliga handläggningen har även enhetschef 
Mmtina Irving och jurist Må11en Rye-Danjelsen deltagit. 

~
Daniel Barr 
 



