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Dags att avskaffa de statliga subventionerna till privat pensionssparande? 

 
Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi (ESO) överlämnar i dag rapporten ”Beskattning av 
privat pensionssparande” till Finansdepartementet. Rapporten är författad av Åsa-Pia Järliden 
Bergström, Mårten Palme och Mats Persson. 
 
Författarna visar att dagens regelverk för beskattning av privat pensionssparande ger upphov 
till ett antal problem: 
 

• Bristen på likformighet i förhållande till annat sparande leder till snedvridning av 
sparandet och skattereglerna gynnar främst höginkomsttagarna.  

• Bristen på öppenhet och tydlighet i regelverket ger ett svåröverskådligt system.  
• I en allt mer internationaliserad värld leder pensionsskatteavdrag till osäkra 

skatteinkomster om sparandet eller pensionärerna flyttar utomlands. 
 
Författarna menar att huvuddelen av dessa problem skulle kunna lösas genom att tillämpa 
samma skatteregler som gäller för kapitalförsäkringar. Det är en paketlösning som i ett slag 
skulle ge ett enklare, rättvisare och mer lättöverskådligt system för beskattning av 
pensionssparande i Sverige. En sådan reform skulle dock innebära en rad övergångsproblem 
som måste utredas vidare. 
 
Privat pensionssparande (individuellt pensionssparande och tjänstepensionssparande) 
omfattas av en betydande skattelättnad jämfört med annat sparande. Många tror att den 
viktigaste skattefavören ligger i att sparandet är avdragsgillt. I rapporten visas dock att den 
främsta favören beror på att avkastningen på pensionssparande bara beskattas med 15 procent, 
medan annat sparande beskattas med 30 procent.  
 
Beräkningar visar att en pensionsförsäkring ger mellan 10 och så mycket som 50 procents 
högre pensionsutbetalningar än om man sparar till pensionen i en aktiefond eller på bank. 
Dessa förmånliga regler kan bidra till att grupper på arbetsmarknaden slutar arbeta tidigare, 
snarare än att arbeta mer, det senare är ett viktigt mål för politiken i dag.  
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För frågor om rapporten kontakta någon av författarna: 
 
Åsa-Pia Järliden Bergström, tel. 08-405 81 19 
Mårten Palme, tel. 08-16 33 07 
Mats Persson, tel. 08-16 22 24 
 
För ytterligare information om ESO:s verksamhet, kontakta kanslichef Mikael Åsell, tel. 08 –
 405 19 64, eller se ESO:s hemsida: www.eso.expertgrupp.se 
 
Expertgruppen för Studier i Offentlig ekonomi (ESO) är en kommitté under Finansdepartementet, med 
uppdrag att självständigt bidra till att bredda underlaget för framtida samhällsekonomiska och finanspolitiska 
avgöranden. ESO tar fram analyser och policyrekommendationer som baseras på aktuell forskning och beprövad 
erfarenhet. Arbetet bedrivs huvudsakligen genom att forskare och institutioner får i uppdrag att genomföra 
kvalificerade studier. Undersökningar utförs även i egen regi. ESO beslutar självständigt vilka ämnen som ska 
behandlas och vilka rapporter som ska publiceras. 
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