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Regeringen överlämnar denna skrivelse till riksdagen.
Stockholm den 6 september 2007
Fredrik Reinfeldt
Anders Borg
(Finansdepartementet)
Regeringen har tidigare till riksdagen i skrivelsen Meddelande om
kommande ändringar av skattereglerna för pensionsförsäkring (skr.
2006/07:47) aviserat kommande förändringar i reglerna om beskattning
av pensionsförsäkringar. Bakgrunden till de aviserade förslagen är EGdomstolens avgörande i det s.k. Danmarksmålet (C-150/04,
Kommissionen mot Konungariket Danmark). De aviserade förslagen
innebär bl.a. att det s.k. etableringskravet slopas för EES-försäkringar
och att möjligheten att utan skattekonsekvenser flytta värdet i en
pensionsförsäkring till en annan pensionsförsäkring slopas, det s.k.
flyttstoppet. I skrivelsen aviserade regeringen även att de nya reglerna –
med stöd av undantagsbestämmelsen i 2 kap. 10 § andra stycket
regeringsformen – skall börja tillämpas dagen efter det att skrivelsen
överlämnades till riksdagen, dvs. den 2 februari 2007. Regeringen avsåg
även att återkomma senare under samma riksmöte med de olika förslag
som aviserades i skrivelsen.
De aviserade förslagen kräver dock ytterligare beredning innan de kan
lämnas till riksdagen. Det har bl.a. varit nödvändigt att remittera
kompletterande lagförslag som syftar till att öka kontrollen över
försäkringskapitalet. Om det visar sig att en tillfredsställande
kontrollfunktion kan skapas kan det ge förutsättningar för att vid en
senare tidpunkt återinföra en möjlighet att utan skattekonsekvenser flytta
värdet i en pensionsförsäkring till en annan pensionsförsäkring.
Regeringen vill därför med detta meddelande – och med ändring av vad
som uttalats i den tidigare skrivelsen – informera om att regeringen avser
att återkomma med de tidigare aviserade förslagen till riksdagen först
under kommande riksmöte.
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Utdrag ur protokoll vid regeringssammanträde den 6 september 2007
Närvarande: Statsministern Reinfeldt, statsråden Olofsson, Odell, Bildt,
Ask, Husmark Pehrsson, Leijonborg, Larsson, Erlandsson, Torstensson,
Carlgren, Hägglund, Carlsson, Littorin, Borg, Malmström, Sabuni,
Billström, Adelsohn Liljeroth.
Föredragande: statsrådet Borg

Regeringen beslutar skrivelse Meddelande om tidigare aviserade förslag
om ändringar av skattereglerna för pensionsförsäkring.
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