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En effektivare flytträtt av försäkringssparande
Arbetsgivarverket har anmodats att lämna skriftliga synpunkter på förslagen i
promemorian "En effektivare flytträtt av försäkringssparande". Arbetsgivarverket
begränsar sitt yttrande till att avse frågor av arbetsgivarpolitisk karaktär.
Arbetsgivarverket vill inleda med att betona vikten av att arbetsmarknadens parter
inom ramen for kollektivavtalen ges möjlighet att besluta om i vilken omfattning flytt
ska kunna ske. Däremot är det väsentligt att möjligheterna till flytt av kapital finns.
Arbetsgivarverket menar att det ur såväl den enskilde arbetstagarens perspektiv som ur
ett samhällsekonomiskt perspektiv är viktigt att valet av pensionsförvaltarekan ändras
utifrån förändrade förutsättningar och behov samt att de som är bäst på att förvalta
pensionskapital också ska ges möjlighet att göra det. Därför är det viktigt att
kostnaderna för att flytta kapital är så låga som möjligt och kan motiveras. En alltför
hög flyttavgift riskerar att låsa in pensionskapital hos ineffektiva pensionsförvaltare
som inte lever upp till spararens önskemål. Samtidigt måste sådana kostnader som
t. ex. behövs for att skydda försäkringskollektivet kunna tas ut. Arbetsgivarverket
ställer sig därför positivt till någon form av begränsning av flyttavgiften.
När det gäller de skatterättsliga reglerna anser Arbetsgivarverket att det är viktigt att
försäkringar kan slås samman vid flytt och att ett fortsatt sparande kan ske i den
försäkringen.Hittills har regelverket på denna punkt tolkats olika av olika aktörer.
Arbetsgivarverket ställer sig därför positivt till de förtydliganden som görs.
Arbetsgivarverket anser också att det underlättar en flytt om kravet på nytecknade
försäkringartas bort.
Arbetsgivarverket har i övrigt inga synpunkter på förslagen i promemorian.
Beslut i detta ärende fattas av generaldirektörEva Liedström Adler. Vid den
slutliga handläggningen deltog kommunikationschefLars Andrén och
chefsekonom Roger Vilhelmsson, föredragande.
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