
Svensk Forsakring

Finansdepartementet 
103 33 STOCKHOLM

Yttrande

Stockholm 2022-01-10

Inneborden av begreppet belt forsakringsbestSnd; 
Fi2021/03609

Sammanfattning
Svensk Forsakring tillstyrker och valkomnar att det med verkan fran och med 2022 
infors regler som underlattar for forsakringsforetag att overlata ett delforsakrings- 
bestand som ett led I en renodling for att kunna tillampa lagen om tjanstepensions- 
foretag for tjanstepensionsverksamheten. Svensk Forsakring anser dock att de 
foreslagna reglerna har avgransats sa snavt att de inte ar konkurrensneutrala och 
de maste darfor utvidgas. Det galler bade vilka forsakringsbestand som kan overla- 
tas utan skatteeffekt och den tid som overlatelser kan genomforas utan skatte- 
effekt. For att astadkomma konkurrensneutralitet behover det aven i lagen om 
stampelskatt vid inskrivningsmyndigheter inforas regler som mojliggor att en 
delbestandsoverlatelse kan ske utan skatteeffekt vid en renodling.

Svensk Forsakring avstyrker forslaget att nuvarande bestammelser om overlatelse 
av ett belt forsakringsbestand i inkomstskattelagen och lagen om avkastningsskatt 
pa pensionsmedel ska upphavas efter den 31 december 2022.

Forslaget mdste utvidgas

For snavt att endast tilldta overlatelse av ett tjanstepensionsbestSnd
For att lagen om tjanstepensionsforetag ska kunna tillampas for tjanstepensions
verksamheten i ett forsakringsforetag med blandad verksamhet, bade tjanste- 
pensionsforsakringar och ovriga livforsakringar, maste de tva delarna separeras i 
olika foretag. Vilket bestand som overfors till ett mottagande foretag och vilket 
bestand som blir kvar i det overlatande foretaget beror framfor allt pa foretags- 
specifika forhallanden. I det nu remitterade forslaget premieras det ena alternativet 
fore det andra, dvs det underlattas for overlatelse av hela tjanstepensionsverksam
heten men inte for overlatelse av ovrig livforsakring. Vi har mycket svart att se 
nagra skal for detta. Tvartom anser vi att det ar nodvandigt att mojliggora ocksa en 
overlatelse av ett bestand av ovriga livforsakringar eller delbestand av tjanste-
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pensionsforsakringar som sker som ett led i en anpassning till att tillampa lagen om 
tjanstepensionsforetag.

Svensk Forsakring instammer med uttalandena i promemorian att det ar angelaget 
att inkomstskattereglerna inte motverkar tillampning av regelverket om tjanste
pensionsforetag och att alia forsakringsforetag, oavsett agandeform, bor ges 
samma mdjligheter att renodla verksamheten utan omedelbara skattekonsekvenser 
och darmed kunna omfattas av tjanstepensionsregelverket.

Svensk Forsakring menar att skatteregler maste utformas sa att de sa langt mojligt 
behandlar alia foretag lika. Det maste rada skattemassig neutralitet mellan akto- 
rerna pa fdrsakringsmarknaden sa att lika transaktioner behandlas lika oavsett vem 
som utfor dem. Renodling av tjanstepensionsverksamheten far inte av skatteregle- 
ringen forhindras eller forsvaras sa att det riskerar att konkurrens inte kan ske pa 
lika villkor. Det galler oavsett om effekten uppkommer direkt av skatteregleringen 
eller av skatteregleringen i kombination med andra regleringar.

Genom att endast underlatta for bestandsoverlatelse av ett belt tjanstepensions- 
bestand uppstar en konkurrenssnedvridning till nackdel for dem som av andra skal 
an skattemassiga skulle valja en overlatelse av ovrig livfdrsakhng till ett annat liv- 
forsakhngsforetag eller del av tjanstepensionsbestandet till ett tjanstepensions
foretag som alternativ for renodling av tjanstepensionsverksamheten.

For snavt att endast tillSta overlatelse under 2022
Forslaget kommer i tid endast galla for bestandsoverlatelser som ar genomfbrda 
under 2022. I promemorian anges som skal att man bedomer att de allra fiesta 
forsakringsforetag som avser att renodla kommer att gora det innan overgangs- 
tiden i forsakringsrorelselagen gar ut, dvs senast den 31 december 2022. Svensk 
Forsakring avstyrker denna tidsbegransning och anser att en tidsbegransning inte 
ska inforas.

Kopplingen till overgangstiden i forsakringsrorelselagen ar svar att forsta. Over- 
gangsbestammelsen i forsakringsrorelselagen handlar endast om att forsakrings- 
fdretag under overgangstiden far tillampa vissa aldre bestammelser och inte alia de 
nya, solvens II-anpassade reglerna som borjade galla den 1 januari 2016 och ar 
dessutom frivillig att tillampa. Vissa forsakringsforetag tillampar redan de nya 
bestammelserna medan andra fortfarande med stod av overgangsbestammelsen 
tillampar viss aldre regiering. Overgangstiden i forsakringsrorelselagen saknar 
enligt var mening relevans for att bestamma under hur lang tid de foreslagna 
reglerna ska galla.

Det ska noteras att de rorelserattsliga bestammelserna om omvandling till tjanste
pensionsforetag inte har nagot tidsmassigt fonster under vilken en sadan kan ske. 
Fragan om ett sadant fonster skulle finnas har diskuterats men i prop.
2018/19:158, s. 214 uttalas att flera starka skal talar emot en tidsbegransning. 
Omvandling ar saledes en mojlighet som kommer att sta till buds aven efter 
utgangen av 2022. Det finns inte heller nagot tidsmassigt fonster for renodling 
genom overlatelse av hela eller delar av tjanstepensionsverksamheten till ett 
befintligt tjanstepensionsforetag.
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Det ska vidare noteras att overgangsbestammelserna i lagen om tjanstepensions- 
foretag ger ett tjanstepensionsforetag mojlighet att avveckla ett befintligt ringa 
bestand av ovrig livforsakring fram till utgangen av 2034, Skattereglerna maste 
utformas sa att dessa inte hindrar tjanstepensionsforetag fran att tillampa over
gangsbestammelserna, se vidare nedan.

Som minoriteten uttalar i det i promorian angivna beslutet fran skatterattsnamnden 
far nuvarande regiering konsekvenser (i det provade fallet) som kan framsta som 
markliga. Dessa kommer visserligen med forslaget delvis att atgardas for nasta ar, 
men infers med det foreslagna fonstret igen fran och med 2023.

Forslaget ar svarligen forenat med en konkurrensneutral skattereglering och ger 
inte foretag samma mojligheter till en overlatelse utan skattebelastning.

Dessutom kan det uppsta situationer som ligger utanfor foretagets kontroll och som 
innebar att foretaget inte hinner verkstalla en bestandsoverlatelse under nasta ar.

For snavt att inte andra stampelskatten
For att astadkomma konkurrensneutrala skatteregler vid en renodling av tjanste- 
pensionsverksamhet behover aven lagen om stampelskatt vid inskrivningsmyndig- 
heter andras sa att skatteplikt inte foreligger vid forvarv av fastighet i samband 
med en delbestandsoverlatelse som gors i renodlingssyfte. Syftet med en sadan 
andring ar att renodling inte ska medfdra omotiverade skatteeffekter.

For snavt att inte beakta tjanstepensionsforetag med ett ringa bestdnd 
ovrig livforsakring
Som angetts ovan kan ett omvandlat tjanstepensionsforetag inneha ett ringa 
bestand av ovrig livforsakring, vilket dock maste avvecklas senast vid utgangen av 
2034. Skattereglerna maste gora det mojligt att gora en sadan avveckling utan 
skattekonsekvenser, vilket kraver att aven tjanstepensionsfdretags overlatelse av 
ett sadant bestand ovrig livforsakring ska kunna goras.

Fusion kan inte ersatta overlatelse av ett Kelt forsakrings- 
bestdnd
Promemorian synes utga fran att fusion och overlatelse av hela forsakrings- 
bestandet ar utbytbara forfaranden. Svensk Forsakring menar att det ar en felaktig 
utgangspunkt och avstyrker forslaget att upphava de nu gallande bestammelserna 
om skattemassig kontinuitet vid overlatelse av hela forsakringsbestandet.

Forsakringsverksamhet kan bedrivas i tre olika associationsformer, forsakrings- 
aktiebolag, omsesidigt forsakringsbolag och forsakringsforening. Detsamma galler 
for tjanstepensionsverksamhet (tjanstepensionsaktiebolag, omsesidigt tjanste- 
pensionsbolag och tjanstepensionsforening). Fusion kan endast goras mellan 
foretag av samma associationsform. Ett fdrsakringsaktiebolag far vara overlatande 
bolag bara om ett annat fdrsakringsaktiebolag ar overtagande bolag (11 kap. 31 § 
forsakringsrorelselagen), ett omsesidigt forsakringsbolag far vara overlatande bolag 
bara om ett annat omsesidigt forsakringsbolag ar overtagande bolag (12 kap. 80 §
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forsakringsrorelselagen) och en forsakringsforening far vara overlatande forening 
bara om en annan forsakringsforening ar overtagande forening (13 kap. 31 § for
sakringsrorelselagen). Motsvarande galler for tjanstepensionsforetag (10 kap. 9, 39 
och 60 §§ lagen om tjanstepensionsforetag). Bestandsoverlatelse daremot ar 
mojligt - och inte ovanligt - mellan de olika associationsformerna. Ett exempel ar 
nar ett mindre omsesidigt forsakringsbolag bestammer sig for att upphora med 
verksamheten och darfor overlater hela det befintliga bestandet till ett annat storre 
fbrsakringsaktiebolag som man inte har nagra koncernforbindelser med. Fusion och 
overlatelse av fbrsakringsbestand ar saledes inte utbytbara forfaranden, varken for 
livforsakringsverksamhet eller for skadeforsakringsverksamhet.

Forsakringsverksamhet med langa ataganden innebar dessutom att verksamheten 
inte enkelt kan avvecklas utan att det for att tillvarata forsakringstagarnas intresse 
kravs att ett annat foretag overtar verksamheten. Att dverfora verksamheten 
genom bestandsoverlatelse kan underlatta en avveckling.

Bestandsoverlatelse ar inarbetat i forsakringsbranschen, inte att jamfora med 
fusion och fortsatt vanligt for att overfora hela forsakringsverksamheten i ett 
forsakringsforetag till ett annat. Det ar som namnts enda mojligheten att overfora 
verksamhet mellan olika associationsformer. Bada vid fusion och overlatelse av 
fbrsakringsbestand kravs tillstand fran Finansinspektionen som bevakar att forsak
ringstagarnas ratt inte fbrsamras. Det kan inte uteslutas att inspektionens bedbm- 
ning av en avveckling kan bli olika beroende pa vilken form som valjs.

Att upphava de nu gallande reglerna, om att en overlatelse av ett belt forsakrings- 
bestand kan ske utan skatteeffekt, kan fa langtgaende konsekvenser som ar svara 
att overblicka, med negativa konsekvenser for konkurrensen och effektiviteten i 
branschen genom att fbrsvara samgaenden och avveckling. Det riskerar leda till 
situationer dar det inte ar mojligt att pa basta satt tillvarata forsakringstagarnas 
intressen, Skatteregler ska inte fa sadana konsekvenser.
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