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Yttrande över promemorian Slopad avdragsrätt för privat 

pensionssparande (Fi2015/481) 

Pensionsmyndigheten tillstyrker förslagen i den remitterade promemorian. 

Vi instämmer i bedömningen att ett avdragsgillt privat pensionssparande i sin 

nuvarande konstruktion är mer gynnsamt för vissa grupper än andra. 

Pensionsmyndigheten har endast vissa kommentarer utifrån vilka effekter förslagen 

bedöms kunna ha för individer och hur de kan behöva belysas ytterligare. 

Trots att Pensionsmyndigheten och andra aktörer aktivt informerar om de nya reglerna 

finns en risk att många individer inte avslutar sina sparanden i tid. En slopad 

avdragsrätt kan även innebära att vissa individer upphör med ett eget sparande till 

pensionen. Effekterna av ett fortsatt sparande i dessa produkter och en eventuell 

omfördelning mellan sparande och konsumtion är inte närmare analyserade i 

promemorian. 

Enligt förslaget kommer skatteskyldiga som har inkomst av aktiv näringsverksamhet 

även fortsättningsvis att kunna göra avdrag för privat pensionssparande. För denna 

grupp är ett privat pensionssparande en viktig komplettering till den allmänna 

pensionen. Avdraget gynnar dock höginkomsttagare. Merparten småföretagare kan 

inte dra nytta av skillnader i skattesatser vid spar- och utbetalningstidpunkterna och ett 

avdragsgillt sparande kan minska den allmänna pension och andra sociala förmåner. 

En utökad analys är önskvärd för att genomlysa effekterna av fortsatt avdragsgillt 

pensionssparande för denna grupp. 

En slopad avdragsrätt kan medföra att många sparare hänvisas till dyrare sparformer 

och produkter med en högre avkastningsskatt än det nuvarande sparandet. De 

sparformer som erbjuds som alternativ till privat pensionssparande kan vidare 

upplevas som svåra att överblicka och välja mellan och det är därför inte självklart att 

en slopad avdragsrätt leder till bättre anpassade sparbeslut än idag. Produktalternativ 

till avdragsgilla privata pensionssparanden, dess kostnadsbild och överblickbarhet i 

sparbeslut är inte närmare analyserade i promemorian. 
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Detta yttrande har beslutats av generaldirektören Katrin Westling Palm efter 

föredragning av Karin Grettve Odenfors. I den slutliga handläggningen av ärendet har 

även avdelningschefen Ole Settergren deltagit. 
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