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Höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i kapitalförsäkring
Sammanfattning
SPF Seniorerna stöder inte utredningens förslag att schablonintäkten för
investeringssparkonto respektive skatteunderlaget för kapitalförsäkring ska beräknas
genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med en
procentenhet.
SPF Seniorerna föreslår att pensionssystemet utvärderas och förändras i sin helhet.
Allmänt
Pensionssystemet garanterar inte ekonomisk trygghet varken för dagens eller framtidens
pensionärer. Pensionsnivåerna idag är låga, betydligt lägre än vad som förutspåddes när
systemet reformerades. Det stora flertalet av dagens pensionärer kan heller inte påverka
sin inkomstnivå i efterhand, utan är utlämnade till att staten genomför nödvändiga
förbättringar av systemet.
Om det inte görs några större förändringar av pensionssystemet bedöms framtida
generationer pensionärer, under samma förutsättningar, få en ännu lägre pensionsnivå.
Enligt Pensionsåldersutredningen (S 2011:05) kommer, om pensionssystemet inte
förändras, år 2060 varannan kvinna och mer än var tredje man över 65 år att ha låg
ekonomisk standard. Det bör även understrykas att det är den allmänna pensionen som
sviker, medan tjänstepensionen och eventuell privat pension är vad som kan rädda
ekonomin på äldre dagar.
För kommande årgångar pensionärer finns fortfarande möjligheten och medvetenheten
att spara på egen hand till pensionen. Under många år har man kunnat spara privat till
pensionen under skattemässigt fördelaktiga former. Denna möjlighet försämrades
avsevärt för ett par år sedan. Som ett alternativ infördes investeringssparkontot för fem
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år sedan. Hundratusentals svenskar började då att pensionsspara i
investeringssparkonton när avdragsrätten på privat pensionssparande avskaffades.
4 Övervägande och förslag
SPF Seniorerna stöder inte utredningens förslag att schablonintäkten för
investeringssparkonto respektive skatteunderlaget för kapitalförsäkring ska beräknas
genom att kapitalunderlaget multipliceras med statslåneräntan ökad med en
procentenhet.
SPF Seniorerna föreslår att pensionssystemet utvärderas och förändras i sin helhet.
Investeringssparkonto är idag den mest fördelaktiga sparformen för människors
framtida privata pension. Omkring 1,8 miljoner sparar idag i investeringssparkonton,
många av dem är låg- och medelinkomsttagare. Med tanke på de dystra
pensionsprognoserna för kommande generationer pensionärer är eget sparande till
pensionen högst nödvändigt. Detta bör därför uppmuntras, inte missgynnas genom
högre skatt. Det är också av vikt att pensionsspararna har möjligheter att kunna fatta
bra beslut för sitt sparande, detta försvåras när reglerna ändras och de långsiktiga
villkoren blir osäkra.
Tvärtemot detta föreslår promemorian en höjning av skatten på bland annat
investeringssparkonton. Detta skulle skicka mycket underliga signaler om vikten av att
spara pengar, särskilt till ens framtida pension. SPF Seniorerna stöder därför inte
promemorians förslag om höjd beskattning av sparande på investeringssparkonto och i
kapitalförsäkring.
Riksdagen och regeringen är ansvariga för att pensionssystemet inte klarar av att betala
ut rimliga pensioner. Det behöver göras en oberoende översyn av hela systemet. SPF
Seniorerna anser att kraftfulla förbättringar av det allmänna pensionssystemet behöver
genomföras som kommer både dagens och framtidens pensionärer till del. Det är även
angeläget att privat pensionssparande uppmuntras så att inte nya generationer
pensionärer som tvingas leva på låga pensionsnivåer skapas.

I detta ärende har SPF Seniorernas arbetsutskott beslutat. Martin Engman,
samhällspolitisk chef, har varit föredragande. I den slutliga handläggningen har också
sakkunniga Anna Eriksson deltagit.
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