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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 

En viktig grundsten inom den Europeiska Unionen (EU) är målet att skapa en 

gemensam marknad innebärande fri rörlighet för såväl företag som 

privatpersoner. Fri rörlighet för företag tar sig uttryck i en fri etableringsrätt 

inom EU, vilket innebär att interna regler som uppställer direkta eller indirekta 

hinder för en etablering i ett annat EU-land inte är tillåtna. Ett svenskt företag 

har således möjlighet att fritt etablera sig i ett annat EU-land. Många gånger sker 

en utlandsetablering genom filialverksamhet. Etablering genom filial innebär en 

fördel på så sätt att företaget kan utjämna det resultat som uppstår i filialen mot 

det svenska företagets resultat. Vidare innebär etablering genom filial en mindre 

ekonomisk risk jämfört med en etablering genom dotterbolag med krav på 

aktiekapital och dylikt.  

 

För de företag som väljer att etablera sig i andra EU-länder aktualiseras en rad 

frågor av ekonomisk karaktär, bland annat skattemässig avdragsrätt för de 

kostnader som uppstår i etableringslandet. Ett företags kostnader i 

etableringslandet kan exempelvis bestå av kostnader för avsättning till 

tjänstepension för anställd. Enligt svensk intern rätt medges avdrag för ett 

företags kostnader för tjänstepension förutsatt att vissa kriterier enligt IL är 

uppfyllda. Till följd av att IL innehåller ett detaljerat regelverk för att 

avdragsrätten ska vara uppfylld kan situationen uppstå att de utländska 

pensionskostnaderna inte uppfyller de svenska kraven med konsekvens att 

avdrag inte medges för kostnaderna. Huruvida avdrag för ett företags kostnader 

medges eller inte kan i hög grad påverka hur företag kan tänkas utnyttja sin rätt 

till fri rörlighet inom unionen. 

 

Inom det inkomstskatterättsliga området har i princip ingen harmonisering skett 

inom EU, varför det med än mer noggrannhet krävs att lagstiftaren överväger 

huruvida de skatterättsliga reglerna gällande exempelvis avdragsrätten för 

pensionskostnader kan anses förenliga med EU-rätten. Nuvarande regler för 

avdragsrätt för pensionskostnader i näringsverksamhet trädde i kraft 2008. 

Lagen ändrades i syfte att skapa förenlighet med EU-rätten. Frågan om nu 
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gällande regler lever upp till de EU-rättsliga krav som ställs på medlemsstaterna 

för att möjliggöra fri etablering utan hinder av intern rätt är därför relevant och 

det är denna fråga jag har valt att behandla inom ramen för mitt examensarbete.  

1.2 Syfte och problemformulering 

Uppsatsen kommer att belysa utformningen och tillämpningen av de svenska 

avdragsreglerna för pensionskostnader i inkomstslaget näringsverksamhet. 

Syftet med denna redogörelse är att lyfta upp relevanta frågeställningar, särskilt 

i en gränsöverskridande situation. Målsättningen är således att söka konkretisera 

och belysa eventuella problem med reglernas utformning de lege lata samt se till 

alternativa lösningar de lege ferenda.  

1.3 Metod och material 

För arbetet med denna uppsats tillämpas den rättsdogmatiska metoden genom 

att utreda gällande rätt utifrån rättskälleläran. Den lagstiftning som aktualiseras 

är främst inkomstskattelagen (SFS 1999:1229), nedan kallad IL, men även annan 

lagstiftning så som lag om tryggande av pensionsutfästelser (SFS 1967:531), 

nedan kallad TrL, lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel m.m. 

tillämpas. Lagstiftning kommer att verka som utgångspunkt för att utreda samt 

skapa en förståelse för reglernas utformning och tillämpning.  

 

För att uppnå en ökad förståelse för reglernas innebörd och tillämpning kommer 

förarbeten att behandlas i hög grad. Med hänsyn till att det svenska 

pensionssystemet reformerades 2008 är det motiverat att tillämpa förarbeten för 

att söka skapa förståelse för reglernas utformning de lege lata.  Vidare saknas 

litteratur på området som genomgående behandlar avdragsrätten för 

pensionskostnader, varför förarbeten har gett en betydligt mer utförlig förklaring 

till de komplicerade regelverket som 28 och 58 IL kap. innebär. Uppsatsen 

bygger i mångt och mycket på förklaring av det svenska pensionsreglernas 

utformning varför det är befogat att söka skapa förståelse för lagstiftaren syfte 

bakom reglerna.  

 

Litteraturen avseende området avdragsrätt för pensionskostnader i 

näringsverksamhet är tämligen begränsad. I de flesta fall behandlas området 

endast kortfattat och med översiktligt materiellt innehåll. Då uppsatsen syftar till 
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att mer genomgående hantera ämnesområdet främst utifrån reglernas syfte och 

bakgrund har därför litteraturen inte varit överdrivet behjälpsam. Det material 

som i stor utsträckning använts för arbetet med denna uppsats är Nina Ewalds 

avhandling ”Internationell beskattning av pensionsförsäkringar”. Avhandlingen 

utgavs under 2008 och är baserad på de svenska avdragsreglerna för 

pensionsförsäkringar som gällde innan reformeringen 2008.  Avhandlingen har 

använts för att skapa förståelse för reglernas bakgrund, pensionssystems 

generella utformning och den faktiska problematiken som kan tänkas föreligga 

avseende pensionssystem i gränsöverskridande situationer. Hänsyn har därmed 

tagits till litteraturens materiella innehåll i jämförelse till den regeländring som 

skedde 2008. 

 

En del av studien innefattar diskussion kring de svenska avdragsreglernas 

tillämplighet i en gränsöverskridande situation vid jämförelse med en intern 

situation. Med hänsyn till EU-rättens påverkan på medlemsstaternas interna 

rättssystem är det befogat att till viss del utföra diskussionen i ljuset av EU-

rätten. Då syftet med studien inte är att besvara frågan huruvida svensk rätt står 

i strid med EU-rätten sker inte heller någon genomgående EU-rättslig analys av 

de svenska avdragsreglerna. Till följd av att ingen EU-rättslig analys sker har 

inte den EU-rättsliga metod som tillämpas vid en hindersprövning använts.  EU-

rättens syfte och generella påverkan på svensk intern rätt används snarare för att 

söka ge en djupare ton i argumentationen avseende de svenska reglernas 

tillämplighet i en gränsöverskridande situation.  Den EU-rätt som tillämpas är 

framförallt Europeiska Kommissionens uttalanden. Dessa uttalanden bör inte ses 

som gällande rätt i Sverige utan innebär snarare en fingervisning av Europeiska 

Kommissionens syn på den EU-rättsliga pensionsmarknaden.  

1.4 Avgränsning 

Uppsatsen kommer att behandla avdragsrätten för pensionskostnader i 

inkomstslaget näringsverksamhet, det vill säga hur kostnader för tjänstepension 

behandlas skattemässigt. Syftet är att undersöka och skapa förståelse för reglerna 

avseende avdragsrätten för tjänstepension och inte själva beskattningen av 

pensioner.  
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Studien syftar till att ge en djupare inblick i de svenska reglerna avseende 

avdragsrätt för pensionskostnader i inkomstslaget näringsverksamhet och 

reglernas tillämplighet, särskilt utifrån en gränsöverskridande situation. 

Målsättningen med studien är att belysa och konkretisera eventuella problem 

som kan tänkas uppstå. Således är inte syftet att besvara frågan huruvida de 

svenska pensionssystemet bör anses oförenligt med EU-rätten eller inte. Studien 

utgör ingen EU-rättslig analys av de svenska avdragsreglerna för 

pensionskostnader i näringsverksamhet. EU-rättens utformning, dess system och 

struktur kommer därav att lämnas utanför studien och inte redogöras för 

närmare.  

 

Uppsatsen ämne är den skattemässiga behandlingen avseende kostnader för 

tjänstepension. Övriga pensioner så som exempelvis statlig pension, individuellt 

pensionssparande eller avdragsrätt för direktförsäkringar kommer inte att 

behandlas. Vidare kommer uppsatsen avgränsas till att endast behandla pension 

under förutsättning att det rör sig om en anställd. Uppsatsen kommer således inte 

att behandla problematiken rörande pensionskostnader för uppdragstagare, 

arbetande styrelseledamot etc. då detta inte är av intresse för uppsatsämnet.  

1.5 Disposition 

Uppsatsen behandlar dels det svenska pensions- och avdragssystemets 

uppbyggnad, dels reglernas tillämplighet i en gränsöverskridande situation för 

att sedan slutligen diskutera och lyfta fram de eventuella problem som kan tänkas 

uppstå till följd av reglernas utformning de lege lata. Uppsatsen kommer att 

utreda vilka krav som uppställs enligt svensk intern rätt för att avdrag för 

pensionskostnader i inkomstslaget näringsverksamhet ska kunna ske, 

avdragsmöjligheter för pensionskostnader i en gränsöverskridande situation, vad 

som händer om de utländska pensionskostnaderna uppfyller kraven i 

etableringslandet men inte lever upp till det svenska systemets krav på pensioner 

samt huruvida reglerna kan tänkas verka hindrande i en gränsöverskridande 

situation. 

 

Den första delen består av en genomgång av det svenska regelsystemet gällande 

företags avdragsrätt för pensionskostnader. Fokus kommer vara att utreda i vilka 
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fall ett företag kan medges avdrag för pensionskostnader samt vilka krav som 

uppställs för att avdragsrätten ska vara uppfylld enligt intern rätt. Syftet är att 

söka förklara och skapa förståelse för det svenska regelverket gällande 

pensionsavdrag. Först sker en allmän introduktion till det svenska 

pensionssystemets utformning och de krav som uppställs för att en pension 

skattemässigt ska klassificeras som en pensionsförsäkring enligt svensk intern 

rätt. Sedan behandlas kraven för tryggande av pensionsutfästelser.  

 

I uppsatsens andra avsnitt följer en djupare redogörelse för hur avdragsrätten 

beträffande utländska pensionsförsäkringar behandlas enligt svensk intern rätt. 

Avsnittet belyser de problem med tillämpligheten av reglerna för avdragsrätt 

som kan tänkas uppstå till följd av olikheter i medlemsstaternas nationella 

pensionssystem.  

 

Efterföljande avsnitt kommer sedan att diskutera huruvida de svenska reglerna 

avseende avdragsrätt för pensionskostnader kan verka hindrande i en 

gränsöverskridande situation. Målet har varit att göra löpande analyser och 

slutsatser genomgående i uppsatsen. För att texten ska bli konsekvent har jag 

dock valt att som avslutning skapa en sammanfattning av varje enskilt avsnitt. 

Examensarbetet kommer sedermera avslutas med en sammanfattande analys av 

dels det aktuella rättsläget, de lege lata, samt resonemang huruvida de nuvarande 

reglerna bör ses över eller inte, det vill säga de lege ferenda resonemang.  
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2. Det svenska pensionssystemet 

2.1 Inledning 

Detta kapitel avser att ge läsaren en allmän överblick av det svenska 

pensionssystemets utformning. Den första delen består av en redogörelse för 

bakgrunden till ändringen av reglerna gällande avdragsrätt för 

pensionskostnader i inkomstslaget näringsverksamhet. Den andra delen 

behandlar pensionssystemet utifrån ett allmänt perspektiv innefattande bland 

annat vilka pensionsformer som det svenska systemet innehåller och på vilket 

sätt avdragsrätten för pensionskostnader i näringsverksamhet kan anses innebära 

ett skattemässigt gynnande. Det tredje avsnittet beskriver kraven för att 

avdragsrätten för tjänstepension ska vara uppfylld. Bland annat behandlas 

skillnaden mellan kapital- och pensionsförsäkring. Skillnaden för dessa 

försäkringstyper behandlas av den anledningen att det är av betydelse för att 

avdragsrätten ska vara uppfylld att pensionen kan anses vara en 

pensionsförsäkring. Distinktionen mellan de två försäkringstyperna är därför 

viktig.  

2.2 Historisk bakgrund till reglernas utformning 

År 2008 trädde de nya reglerna för avdragsrätt för pensionskostnader i 

näringsverksamhet i kraft.1 Tidigare krävdes att en försäkring var meddelad i en 

försäkringsrörelse som bedrevs i Sverige för att försäkringen skattemässigt 

skulle klassificeras som en pensionsförsäkring, det så kallade etableringskravet.2 

Bakgrunden till ändringen av de svenska reglerna var Danmark- och 

Belgiendomarna som meddelades av EU-domstolen under 2007. 3  De två 

domarna behandlade frågan huruvida ett liknande etableringskrav som det 

svenska kunde anses stå i strid med artiklarna 49 och 56 i fördraget om 

europeiska unionens funktionssätt, EUF. EU-domstolen slog fast att avdragsrätt 

för pensionskostnader inte fick göras beroende av att avtal om liv- och 

pensionsförsäkring slutits med företag som var etablerat i den egna 

medlemsstaten.  Till följd av EU-domstolens dom beslutade den svenska 

riksdagen att ändra de svenska skattereglerna för pensionsförsäkringar eftersom 

                                                        
1 Lag (2008:134) om ändring i inkomstskattelagen (1999:1229) kap. 28. 
2 Prop. 2007/08:55 s. 41. 
3 Målnummer C-150/04 samt C-522/04. 
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det förelåg en risk att även de svenska reglerna innefattande kravet på etablering 

var oförenliga med EU-rätten. 4 

 

Ändringen av det svenska etableringskravet utformades på så sätt att det tidigare 

kravet på att en pensionsförsäkring var tvungen att vara meddelad i Sverige för 

att avdragsrätt skulle föreligga utvidgades till att omfatta hela EES-området.5 

Syftet med det tidigare etableringskravet var att säkerställa att avsättning till 

tjänstepension skedde i pensioneringssyftet samt upprätthålla symmetrin i det 

svenska beskattningssystemet. 6  Pensioneringssyfte innebär att 

pensionsförsäkringen ska tillgodose ett verkligt pensioneringsbehov, det vill 

säga endast sådana inkomster som betraktas som skäliga utifrån ett normalt 

pensionsbehov ska omfattas av pensionsförsäkringen. 7  Med skattemässig 

symmetri menas att avdragsrätt för pensionskostnader ska vara förenad med 

svensk beskattning av utfallande pensioner. 8  Det tidigare etableringskravet 

innebar i korthet att en pensionsförsäkring som meddelats i en utländsk 

försäkringsrörelse definitionsmässigt behandlades som en kapitalförsäkring med 

konsekvensen att avdrag inte medgavs för kostnader för dessa pensioner. 9 

Termen kapitalförsäkring är inte definierat i inkomstskattelagen annat än att en 

försäkring som inte anses vara en pensionsförsäkring utgör en 

kapitalförsäkring.10 

 

Målet med ändringen av etableringskravet var således att undvika att juridiska 

personer beskattades strängare i en gränsöverskridande situation än i en intern 

situation gällande avdragsrätten för pensionskostnader i näringsverksamhet samt 

att de svenska reglerna inte stod i strid med EU-rätten. I samband med förslaget 

anförde Juridiska Fakulteten vid Stockholms universitet att det fanns skäl att se 

över den situation då en försäkring uppfyller pensioneringssyftet i det land där 

försäkringsgivaren är etablerad men inte uppfyller de svenska kraven för att 

                                                        
4 Prop. 2007/08:55 s. 2. 
5 Prop. 2007/08:55 s. 2. 
6 Prop. 2007/08:55 s. 49.  
7 Se Internationell beskattning av pensionsförsäkringar, s. 129 samt Andersson, Enérus & 

Tivéus, Inkomstskattelagen (1 jul. 2013, Zeteo), kommentar till 28 kap. 2 §. 
8 Prop. 1997/98:146 s. 149 f. 
9 Prop. 2007/08:55 s.42 ff. 
10 Vad är en kapitalförsäkring?  s. 46. 
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avdragsrätten ska vara uppfylld. 11  Juridiska Fakultetens observation 

behandlades inte närmare av Finansdepartementet varför frågan därav inte fick 

någon inverkan på de nya reglerna som sedan trädde ikraft. Konsekvensen av en 

dylik situation, det vill säga vad som händer om avdrag enligt svensk intern rätt 

inte medges trots att kraven på pensionsförsäkring är uppfylld i 

etableringslandet, är av intresse och det är således denna problematik som 

kommer att behandlas nedan. 

2.3 Pensionssystemets utformning 

2.3.1 Pensionsformer 

Det svenska pensionssystemet består av tre delar vilket brukar kallas 

pensionssystemets tre pelare. Den första delen består av en lagstadgad allmän 

pension, det vill säga en offentligt administrerad pension. Den andra delen består 

av en tjänstepension som utbetalas av arbetsgivaren i enlighet med en 

pensionsutfästelse och den sista delen består av ett frivilligt, individuellt 

pensionssparande. 12  Den allmänna pensionen syftar till att tillförsäkra att 

arbetstagare får en rimlig pensionsnivå, medan tjänstepensionen kan ses som ett 

viktigt komplement som utökar den anställdes framtida försörjning. 

Tjänstepensionens betydelse är stor inom pensionsområdet då närmare fyra 

miljoner människor är berättigade till tjänstepension och 

tjänstepensionsmarknaden förvaltar betydande belopp. 13  Tjänstepension 

omfattar de pensionsförmåner som följer av anställning och grundas antingen på 

kollektivavtal eller individuella avtal mellan arbetsgivaren och den enskilde 

arbetstagaren. 14   Tjänstepension utgör i grunden ersättning för tidigare 

förvärvsarbete och bör därmed ses som en form av uppskjuten lön. Beträffande 

lön kan konstateras att arbetsgivaren har rätt till full avdragsrätt för utbetald lön 

till anställd då lönen anses utgöra en utgift som arbetsgivaren har för att förvärva 

och bibehålla sina inkomster, 16 kap. 1 § IL. När det gäller tjänstepension 

behandlas däremot arbetsgivarens avdragsrätt för kostnaderna som uppstår till 

följd av utfästelse om tjänstepension något annorlunda och det finns vissa ramar 

                                                        
11 Prop. 2007/08:55 s. 56. 
12 Inkomstskatt s. 153 f. 
13 SOU 2004:101 s. 97. 
14 SOU 2004:101 s. 98 f. 
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som begränsar den skattemässiga avdragsrätten för arbetsgivares 

pensionskostnader. Huvudregeln är dock att avdrag för pensionskostnader i 

näringsverksamhet medges till viss del samt att arbetstagaren beskattas för 

utfallande pension varigenom symmetrin i beskattningen upprätthålls. 15 Den 

skattemässiga symmetrin kan förklaras som sambandet i systemet för pensioner 

avseende det första och det sista beskattningsmomentet, det vill säga att 

beskattning antingen sker vid utfallande pension och att avdrag för 

pensionspremien medges alternativt att utfallande pension är skattefri och att 

avdrag för pensionspremien inte medges.16 

2.3.2 Beskattning 

Det finns tre olika system för när beskattning av pensioner kan ske. Antingen 

sker beskattning då premierna för pensionen betalas, under tiden pensionen 

sparas alternativt då pensionen väl utbetalas. I Sverige gäller generellt för 

tjänstepension att beskattningstidpunkten inträffar då pensionen utbetalas i 

enlighet med kontantprincipen. Skattesubjektet är då förmånstagaren av 

pensionen, det vill säga den tidigare anställde. Betalning av premier för 

tjänstepension som betalas av arbetsgivaren är undantagen från beskattning, det 

vill säga exempt föreligger, och avdrag medges för kostnaderna för premien. 17  

2.3.3 Skattemässigt gynnande 

Det faktum att avdragsrätten för pensionskostnader inom näringsverksamhet 

föreligger innebär att pensionssystemet är skattemässigt gynnat. Bakgrunden till 

den skattemässiga lättnaden inom pensionssystemet är ett allmänt intresse av ett 

långsiktigt pensionssparande.18 Avdragsrätten för pensionskostnader innebär en 

skattelättnad på så sätt att sparandet för pensioner sker med obeskattade medel, 

det vill säga en uppskjuten beskattning av värdet sker i och med att avdrag för 

kostnaden medges och avdraget kan därigenom ses som en uppskjuten 

skattekredit.19 Skattelättnad uppkommer även genom en lindrigare beskattning 

av avkastningen på pensionskapitalet. Pensionskapital beskattas genom 

avkastningsskatt och skattesatsen är som huvudregel 15 procent jämfört med den 

                                                        
15 Prop. 1997/98:146 s. 48 ff. 
16 Internationell beskattning av pensionsförsäkringar, s. 59. 
17 Internationell beskattning av pensionsförsäkringar, s. 55 ff. 
18 Prop. 1997/98:146 s. 48. 
19 Internationell beskattning av pensionsförsäkringar, s. 71 ff. 
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normala skattesatsen för avkastning på annat sparande som uppgår till det 

dubbla, det vill säga 30 procent.20  

2.4 Avdragsrätten för tjänstepension 

2.4.1 Kapitalförsäkring och pensionsförsäkring 

Livförsäkringar är skatterättsligt uppdelade i två typer av försäkringar nämligen 

pensionsförsäkringar och kapitalförsäkringar vilket framgår av 58 kap. 2 § IL. 

Pensionsförsäkringar har som mål att tillgodose en framtida försörjning och är 

därför knutna till ett pensioneringssyfte.21 Pensioneringssyftet är något som inte 

särskilt reglerats i lagtext utan brukar istället förklaras utifrån de kvalitativa 

villkor som uppställs enligt lag. Av 58 kap. 2 § IL framgår att en 

kapitalförsäkring är en sådan försäkring som inte uppfyller de kvalitativa 

villkoren som krävs för att pensionsutfästelsen ska klassificeras som en 

pensionsförsäkring. Beskattning av kapitalförsäkringar sker på motsatt vis 

jämfört med pensionsförsäkringar, det vill säga avdrag medges inte för 

betalningar till en kapitalförsäkring samtidigt som utbetalningar från en 

kapitalförsäkring är skattefria. 22 Vidare ska värdet på kapitalförsäkring tas upp 

som underlag för avkastningsskatt. Om kapitalförsäkringen utgör en utländsk 

kapitalförsäkring ska förmånstagaren av försäkringen själv betala 

avkastningsskatten medan avkastningsskatt avseende svenska 

kapitalförsäkringar erläggs av försäkringsgivaren. Avkastningsskatt utgör 30 

procent av nio tiondelar av skatteunderlaget. 23 

 

Arbetsgivarens pensionskostnader regleras i 28 kap. IL och i kapitlet uppställs 

vissa krav på pensionsutfästelsen för att avdragsrätten ska vara uppfylld. Ett 

företags pensionskostnader kan bestå antingen av en utfästelse om framtida 

pensionsutbetalningar alternativt av kostnader för direkt utbetalda pensioner. 

Direktpensioner kommer inte behandlas vidare nedan, men det kan konstateras 

att kostnaden för direktpensioner är avdragsgill utan begränsningar i lag.24 

                                                        
20 Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, § 9 samt prop. 1997/98:146 s. 47 f. 
21 Prop. 2007/08:55 s.45. 
22 Prop. 2007/08:55 s. 45. 
23 Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, §§ 3a-3d och 9. 
24 Prop. 1997/98:146 s. 52. 
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2.4.2 Pensioneringssyfte 

Avdragsrätten för pensionskostnader i näringsverksamhet innebär som ovan 

nämnt ett skattemässigt gynnande. 25   Krav för att arbetsgivaren ska kunna 

utnyttja den skattemässigt gynnade behandlingen är att arbetsgivaren gör sina 

dispositioner i pensioneringssyfte. 26  Pensioneringssyfte som villkor för 

avdragsrätt är något som diskuterats i tidigare förarbeten. I tidigare förarbeten 

konstaterades att det inte fanns någon allmängiltig definition av pension men att 

begreppet bör tolkas som en del av ersättning för redan utfört arbete eller en 

inkomstförmån som utgår när arbetet upphört.27 Pension anses därmed vara en 

form av uppskjuten lön. Enligt tidigare regler förelåg fri avdragsrätt för premier 

för pensionsförsäkringar. Till följd av den fria avdragsrätten utnyttjades 

pensionsförsäkringar i annat syfte än pensionering, exempelvis genom att få 

inkomst och skatt utjämnade mellan olika år, att uppnå skatteuppskov utan att 

uppskovsränta påfördes etc. I utredningen som låg till grund för ändringen av 

beskattningsreglerna för pensionsförsäkringar år 1977 konstaterades att de stora 

premieavdrag som skedde utan pensioneringssyfte stod i strid med grunderna i 

det svenska beskattningssystemet vilket inte ansågs godtagbart. 28 Mot bakgrund 

av att pensionsförsäkringar utnyttjades i annat syfte än pensionering ändrades 

den obegränsade avdragsrätten för pensionskostnader och lagstiftaren införde 

vissa kvalitativa och kvantitativa begränsningar för att avdragsrätten ska anses 

uppfylld. 29  De kvalitativa och kvantitativa begränsningarna infördes i 28 kap. 

IL för att säkerställa att pensioneringssyftet upprätthölls vid avsättning till 

pension och reglerna utformades så att endast försäkringar som uppfyllde 

villkoren för ett pensioneringssyfte anses vara en pensionsförsäkring. 

 

2.4.3 Kvalitativa begränsningar 

Genom de kvalitativa och kvantitativa begränsningarna upprätthålls 

pensioneringssyftet samtidigt som avdragsrätten för pensionskostnader 

inskränks. De kvalitativa villkoren för pensionsförsäkringar regleras i 58 kap. IL 

och är avgörande för att en försäkring skattemässigt klassificeras som en 

                                                        
25 Se avsnitt 2.2.3. 
26 Prop. 1997/98:146 s. 48. 
27 Prop. 1975/76:31 s. 57. 
28 Prop. 1975/76:31 s. 1. 
29 Prop. 1975/76:31 s. 58. 
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pensionsförsäkring. 30 Reglerna i 58 kap. IL är primärt utformade för att gälla 

pensionsförsäkringar men omfattar även övriga pensionsutfästelser som tryggas 

på annat vis än genom försäkring. De övriga formerna för att trygga en 

pensionsutfästelse kommer att behandlas nedan, se avsnitt 2.4. För läsarens 

förståelse bör redan här konstateras att för att avdragsrätten ska vara uppfylld 

krävs att pensionsutfästelsen endast får beaktas om kraven för 

pensionsförsäkring i övrigt är uppfyllda. På så sätt garanteras att valet av 

tryggande inte påverkar det krav på pensioneringssyfte som regleras genom de 

kvalitativa villkoren. 31  De kvalitativa villkoren föreskriver bland annat att 

försäkringen måste vara meddelad i en försäkringsrörelse som är etablerad inom 

EES. Kravet på etablering har utvidgats vid flera tillfällen varav den senaste 

utvidgningen av etableringskravet skedde 2008 i samband med Danmarks- och 

Belgiendomarna. För att en försäkring ska anses vara en pensionsförsäkring 

krävs att försäkringen endast omfattar ålderspension, sjukpension och 

efterlevandepension. Vidare reglerar de kvalitativa villkoren vem som anses 

vara försäkringstagare respektive förmånstagare, att ålderspension inte får börja 

utgå före 55 års ålder samt vilka tidsgränser som gäller för utbetalning av 

pensions-, sjuk- och efterlevandeförsäkring. Ytterligare ett kvalitativt krav är att 

pensionsförsäkringsavtalet måste innehålla villkor om att försäkringen inte får 

pantsättas eller belånas, ändras på så sätt att försäkringen inte längre uppfyller 

villkoren för pensionsförsäkring samt att försäkringen inte får överlåtas eller 

återköpas i andra fall än vad som framgår av 17-18 §§ samma kapitel. I samband 

med att etableringskravet utökades till att omfatta hela EES området infördes 

även ett kvalitativt krav för försäkringsgivaren att lämna kontrolluppgifter 

 till Skatteverket avseende pensionsförsäkringen. För 

tjänstepensionsförsäkringar som tecknats i ett annat EES-land krävs att det 

utländska pensionsinstitutet lämnar in ett formulär till Skatteverket med ett 

åtagande om att lämna kontrolluppgifter för den utländska pensionsförsäkringen. 

32 Åtagandet ska enligt förarbetena ges in till Skatteverket för varje avtal som 

tecknas. 33 Konsekvensen av att de kvalitativa villkoren inte är uppfyllda är att 

                                                        
30 Internationell beskattning av pensionsförsäkringar, s.110. 
31 Se Andersson, Enérus & Tivéus, Inkomstskattelagen (1 jul. 2013, Zeteo), kommentar till 28 

kap. 2 §. 
32 Inkomstskattelag (1999:1229), kap. 58 § 16a. 
33 Prop. 2007/08:55 s.57. 
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försäkringen inte längre anses vara en pensionsförsäkring. Ur 

beskattningshänseende innebär det förhållande att en försäkring anses vara en 

kapitalförsäkring att avdrag inte medges för premieinbetalningar medan 

utfallande belopp är skattefritt. 34 Vidare beskattas avkastningen på 

kapitalförsäkringar annorlunda och istället för att beskattas med 15 procent som 

för avkastning på pensionsförsäkringar beskattas skatteunderlaget för 

kapitalförsäkringar med 30 procent av nio tiondelar. 35  Om de kvalitativa 

reglerna för pensioner inte är uppfyllda riskerar den förmån som pensionen 

innebär att betraktas som lön till anställd. Innebörden blir att den anställde 

kommer att beskattas fullt ut för förmånen så som om förmånen vore lön 

samtidigt som arbetsgivaren medges avdrag för hela förmånsbeloppet som utgift 

för att förvärva och bibehålla inkomster. 36 

2.4.4 Kvantitativa begränsningar  

De kvantitativa villkoren begränsar avdragsrätten beloppsmässigt och regleras i 

28 kap. 5 och 7 §§ IL. Begränsningarna består dels av en huvudregel, dels av en 

kompletteringsregel. Huvudregeln medger en rätt för arbetsgivare att erhålla 

avdrag för pensionskostnader upp till ett visst belopp. Regeln gäller individuellt 

för varje anställd och utrymmet för avdrag kan därmed inte användas på så sätt 

att överskjutande avdragsutrymme för en anställd utnyttjas för en annan 

anställds avdrag. 37  Maximalt avdrag per anställd är det lägsta beloppet av 

antingen 35 procent av den anställdes lön eller 10 prisbasbelopp. Till 

huvudregeln har en kompletteringsregel fogats som medger ytterligare avdrag 

exempelvis då ett tidigare pensionsavtal ändras eller om pensionsavtalet är 

otillräckligt tryggat. Avdragsrätten enligt kompletteringsregeln medger avdrag 

motsvarande kostnaden för avtalad pension. Enligt paragrafen gäller 

kompletteringsregeln däremot inte vid byte av tryggandeform eller arbetsgivare.  

Den avdragsrätt som föreligger enligt kompletteringsregeln begränsas sedan 

ytterligare genom de efterföljande paragraferna 8-12 §§ i 28 kap. IL.  

                                                        
34 Skattehandboken 2013, s. 154. 
35 Prop. 2007/08:55 s. 47. 
36 Prop. 1997/98:146 s. 49. 
37 Se Andersson, Enérus & Tivéus, Inkomstskattelagen (1 jul. 2013, Zeteo), kommentar till 28 

kap. 5 §. 
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2.5 Sammanfattande slutsats 

Tjänstepensioner innebär ett viktigt komplement till den allmänna pensionen. På 

grund av att tjänstepensioner utgör en viktig del av befolkningens framtida 

försörjning är reglerna och de krav som uppställs för tjänstepensioner av 

betydelse. Ett viktigt krav för att avdragsrätten ska vara uppfylld är att avsättning 

till tjänstepension fyller ett verkligt pensioneringsbehov, det vill säga att 

avsättningen till tjänstepension har ett pensioneringssyfte. Tidigare förelåg fri 

avdragsrätt för avsättning till tjänstepension vilket resulterade i att 

pensionsförsäkringar utnyttjades i annat syfte än pensionering. Konsekvensen 

av den fria avdragsrätten blev att pensionsförsäkringar användes för att utnyttja 

förmåner inom systemet utan att något samband med pension faktiskt förelåg, 

vilket inte kan anses godtagbart ur beskattningshänseende.  

 

Den fria avdragsrätten begränsades sedan genom införandet av de kvalitativa 

och kvantitativa villkoren som säkerställer att ett pensioneringssyfte faktiskt 

föreligger vid avsättning till tjänstepension. De kvalitativa villkoren tillämpas 

för att avgöra om pensionsutfästelsen kan anses utgöra en pensionsförsäkring. 

Då det endast är pensionsförsäkringar som ger upphov till avdragsrätt för 

premiekostnader för tjänstepension är frågan huruvida pensionsutfästelsen kan 

anses vara en pensionsförsäkring av betydelse. De kvantitativa villkoren 

begränsar sedan storleken på det belopp som kan omfattas av avdragsrätten för 

pensionskostnader i näringsverksamhet. De kvantitativa villkoren kan anses ha 

som syfte att se till att det belopp som grundar avdrag verkligen fyller ett 

pensioneringsbehov. Både de kvalitativa och kvantitativa villkoren har som 

ändamål att tillse att avdragsrätt endast föreligger om avsättningen till 

tjänstepension sker i pensioneringssyfte.  

 

De svenska reglerna för avdragsrätt är specifika och de krav som uppställs är 

många. Om de kvalitativa och kvantitativa villkoren inte är uppfyllda klassas 

inte heller pensionsutfästelsen som en pensionsförsäkring utan som en 

kapitalförsäkring och avdrag för pensionskostnaden medges inte. Det faktum att 

de svenska reglerna är väldigt detaljerade förutsätter en kunskap om reglernas 

konstruktion och tillämpning för att förstå i vilka situationer avdragsrätt för 

pensionskostnader i näringsverksamhet faktiskt föreligger. I en 



 17 

gränsöverskridande situationen kan ett sådant krav på kunskap om en annan 

medlemsstat interna rättssystem för att kunna tillgodogöra sig samma 

gynnsamma behandling verka hindrande.  

 

Vidare var syftet med ändringen av reglerna 2008 att skapa förenlighet med EU-

rätten genom att tillse att det inte förelåg några hinder i intern rätt mot den fria 

rörligheten inom unionen. 38 Frågan är om syftet att skapa förenlighet med EU-

rätten faktiskt uppnåddes genom regeländringen. Vad händer exempelvis om ett 

annat EU-land har andra regler och krav på pensionsförsäkringar som är 

tvingande och som inte överensstämmer med de kvalitativa och kvantitativa krav 

som gäller enligt svensk rätt? I en sådan situation blir troligtvis effekten att det 

företag som etablerat sig i det andra EU-landet nekas avdrag för de 

pensionskostnader som uppstått i det landet på grund av att de svenska kraven 

inte är uppfyllda. En pensionsutfästelse som inte uppfyller de kvalitativa och 

kvantitativa villkor som föreligger enligt intern rätt kommer skattemässigt 

klassificeras som en kapitalförsäkring med konsekvensen att avdrag för 

pensionskostnaden inte medges. Risken att avdragsrätten inte kommer vara 

uppfylld kan påverka företags val att etablera sig i det EU-landet vilket i sig kan 

påstås utgöra ett hinder mot den fria rörligheten.  

 

Den möjlighet till avdragsrätt som finns i det svenska pensionssystemet för 

pensionskostnader i näringsverksamhet innebär ett skattemässigt gynnande i 

syfte att upprätthålla ett långsiktigt pensionssparande. Som helhet kan 

konstateras att pensionssystemet innebär en balans mellan dels allmänhetens 

nytta av ett långsiktigt pensionssparande och en god levnadsstandard för 

framtida pensionärer genom ett skattemässigt gynnande, dels skattesystemets 

intresse av undvikande av skattebortfall och att systemet inte utnyttjas på ett 

otillfredsställande sätt genom att se till att endast pensioner som har ett verkligt 

pensioneringssyfte medför avdragsrätt för pensionskostnader i 

näringsverksamhet.  

  

                                                        
38 Se ovan, avsnitt 2.1. 
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3. Tryggande av pensionsutfästelse 

3.1 Inledning 

För att avdragsrätten avseende pensionskostnader i näringsverksamhet ska vara 

uppfylld krävs att pensionsutfästelsen tryggas. Hur tryggandet av 

pensionsutfästelse kan ske är noggrant reglerat i IL. Då tryggande av 

pensionsutfästelse utgör en viktig del för avdragsrättens uppfyllelse krävs insikt 

i reglernas utformning. De krav som uppställs på tryggande av 

pensionsutfästelse kommer djupare att beröras i detta kapitel. Det första avsnittet 

behandlar syftet med kravet på tryggande av pensionsutfästelser samt 

definitionen av pensionsutfästelse. I det andra avsnittet följer sedan en mer 

utförlig genomgång av de olika tryggandeformerna och de krav som ställs på 

varje form av tryggande.  

3.2 Allmänt 

Förutom de kvalitativa och kvantitativa villkor som begränsar avdragsrätten 

måste arbetsgivares pensionsutfästelse till anställd vara tryggad enligt någon av 

de tryggandeformer som regleras i 28 kap. 3 § IL. Paragrafen reglerar den 

grundläggande avdragsrätten för pensionskostnader i näringsverksamhet. Kravet 

på tryggande hänger samman med att pensionsutfästelser innebär ett löfte om 

framtida pension som oftast betalas ut långt senare varför det har ansetts 

motiverat att arbetsgivaren tryggar eller säkerställer pensionsutfästelsen. 39 

Reglerna innebär därmed inte enbart en förutsättning för arbetsgivarens 

avdragsrätt för pensionskostnader utan syftar även till att utgöra ett skydd för de 

anställdas pensionskapital.  

 

Det måste röra sig om en pensionsutfästelse för att avdragsrätt ska föreligga. 

Pensionsutfästelse innebär ett löfte från arbetsgivare till anställd, tidigare 

anställd eller efterlevande till en sådan person om ålders-, sjuk- eller 

efterlevandepension. Det finns inga lagstadgade krav på hur utfästelsen ska vara 

utformad utan även muntliga utfästelser accepteras.40 Pensionsutfästelser delas 

upp i antastbara samt oantastbara utfästelser av vilka de senare utgör majoritet. 

                                                        
39 Internationell beskattning av pensionsförsäkringar, s. 50. 
40 SOU 2004:101 s. 98. 
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En oantastbar pensionsutfästelse är ovillkorad och den anställde har därigenom 

rätt att avsluta sin anställning i förtid eller påbörja en ny anställning före 

ordinarie pensionsålder utan att den intjänade pensionen går förlorad. Antastbara 

pensioner är istället villkorade och kan exempelvis vara garantipensioner, 

visstidspensioner etc.41 Enligt 1 § 2 st. TrL framgår att rätten till pension inte får 

göras beroende av företagets ekonomiska situation. Inte heller får pensionen vara 

villkorad av att arbetstagaren stannar kvar hos arbetsgivaren fram tills 

pensionering, 1 § 3 st. TrL. Tryggande av pensionsutfästelser måste således vara 

ovillkorade för att anses giltiga. Tryggande av framtida pensionsutfästelser som 

kan leda till avdragsrätt är överföring till pensionsstiftelse, avsättning i 

balansräkning i förening med kreditförsäkring, kommunal eller statlig borgen 

eller liknande garanti, betalning av premie för pensionsförsäkring eller 

överföring till utländskt tjänstepensionsinstitut.  

3.3 Tryggandeformer 

3.3.1 Pensionsstiftelse 

Pensionsstiftelse är en av arbetsgivaren upprättad stiftelse vilken har som 

uteslutande ändamål att trygga utfästelse om pension till de anställda, 9 § TrL. 

Med pensionsstiftelse avses en av arbetsgivaren inrättad stiftelse vars ändamål 

är att trygga pensionsutfästelse till anställd. En pensionsstiftelse måste ha ett 

namn och namnet måste innehålla ordet pensionsstiftelse.  Pensionsstiftelsen kan 

aldrig på egen hand utfästa pension och ansvarar inte heller för 

pensionsutfästelserna. 42 Avsättning till pensionsstiftelse har som ändamål att 

säkerställa anställds framtida pension varför det inte är så konstigt att 

pensionsstiftelsens förmögenhet i förarbetena beskrivs som en form av pant för 

den pensionsberättigades fordran på pension. 43  Arbetsgivaren kan inte med 

verkan begränsa sitt ansvar för stiftelsens förmögenhet och arbetsgivaren har 

fortsättningsvis ansvaret för pensionernas värde. Viktigt att observera är att när 

arbetsgivaren väl överfört medel till stiftelsen kan dessa medel inte vid ett senare 

tillfälle tas i anspråk för arbetsgivarens skulder eller utnyttjas i de fall 

                                                        
41 SOU 2004:101 s.98. 
42 SOU 2004:101 s. 100. 
43 SOU 2004:101 s. 102. 
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arbetsgivaren hamnar på obestånd. 44  Vidare får de överförda medlen efter 

avsättningen endast disponeras för pensioner. Avsättning till pensionsstiftelse 

sker genom överföring av tillgångar och kan bestå av kontanter, aktier, 

obligationer, fastigheter och dylikt. 45  Enligt tryggandelagen, TrL, krävs att 

pensionsstiftelsen placerar sina tillgångar på ett ”nöjaktigt sätt” vilket enligt 

praxis ska tolkas som att stiftelsens placeringar vid en allmän bedömning 

framstår som ändamålsenligt med hänsyn till stiftelsens syfte. 46 

3.3.2 Avsättning i balansräkningen 

Tryggande av pensionsutfästelse genom avsättning till balansräkningen innebär 

att arbetsgivaren skuldför pensionsutfästelser genom en kontoavsättning och 

redovisar det aktuella värdet av pensionsutfästelserna som en skuld i 

balansräkningen. Tryggande genom avsättning i balansräkningen innebär 

därmed i grunden en bokföringsåtgärd varför en naturlig förutsättning för att 

pensionsutfästelsen ska anses säkerställd är att tryggandet sker i kombination 

med någon form av garanti. Tryggande genom avsättning i balansräkning kan 

därför kombineras med antingen kreditförsäkring, kommunal eller statlig borgen 

eller annan liknande garanti. Genom att avsättningen garanteras av utomstående 

kan arbetsgivaren fritt förfoga över det avsatta kapitalet samtidigt som de 

anställdas pensionsutfästelser är tryggade och kapitalet motsvarande de 

intjänade pensionsrätterna garanteras även om företaget skulle komma på 

obestånd. 47 

3.3.3 Pensionsförsäkring 

Tryggande kan även ske genom att arbetsgivare tecknar en pensionsförsäkring 

för den anställde och betalar premien för försäkringen under hela avtalstiden. 48 

Genom att teckna en tjänstepensionsförsäkring åt anställd överlåter 

arbetsgivaren ansvaret för fullgörandet av utfästelsen på försäkringsföretaget. 

Trots att ansvaret för pensionsutfästelsens fullgörande övergår till 

försäkringsföretaget återstår arbetsgivarens civilrättsliga ansvar för utfästelsen. 

Gällande tjänstepensionsförsäkring krävs att arbetsgivaren åtar sig att betala 

                                                        
44 SOU 2004:101 s.100. 
45 SOU 2004:101 s. 101. 
46 SOU 2004:101 s. 102 f. 
47 SOU 2004:101 s. 104 f. 
48 SOU 2004:101 s. 105. 
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samtliga premiekostnader för försäkringen och betalningarna kan inte delas upp 

mellan arbetsgivare och anställd. 49  Att det är arbetsgivaren och inte den 

anställde som ska vara ansvarig för pensionsförsäkringens premiebetalningar 

framgår av 58 kap. 7 § IL. För att få bedriva en försäkringsrörelse som ger ut 

pensionsförsäkringar måste vissa krav på rörelsen vara uppfyllda. 

Försäkringsrörelsen måste bedrivas på ett sådant sätt att företaget vid varje 

tidpunkt kan uppfylla sina åtaganden enligt försäkringsavtalet gentemot 

försäkringstagarna. Företaget måste även lämna tydlig och relevant information 

till försäkringstagarna gällande försäkringsvillkoren och försäkringens 

värdeutveckling. Vidare måste företaget bedrivas enligt god 

försäkringsstandard. 50  

3.3.4 Överföring till utländskt tjänstepensionsinstitut 

Den sista formen för arbetsgivare att trygga en pensionsutfästelse till anställd är 

överföring till ett utländskt tjänstepensionsinstitut. Reglerna infördes 2005 som 

en implementering av tjänstepensionsdirektivet (Europarlamentet och rådets 

direktiv 2003/41/EG av den 3 juni 2003). Reglerna omfattade från början endast 

överföring till utländskt tjänstepensionsinstitut med fast driftställe i Sverige, 

men i samband med att etableringskravet för tjänstepensionsförsäkringar togs 

bort 2008 ändrades även reglerna för tryggande av pensionsutfästelse vid 

överföring till utländskt tjänstepensionsinstitut. 51 Det huvudsakliga syftet med 

ändringen av reglerna för utländska tjänstepensionsinstitut var att jämställa de 

skatterättsliga förutsättningarna för utländska tjänstepensionsinstitut att bedriva 

verksamhet i Sverige med de förutsättningar som gällde i en intern situation. 52 

Numera krävs inte att det utländska pensionsinstitutet ska bedriva verksamhet 

genom fast driftställe i Sverige för att pensionsutfästelsen ska anses tryggad 

enligt intern rätt. Däremot krävs att det utländska tjänstepensionsinstitutet kan 

jämställas med en sådan pensionsstiftelse som avses i tryggandelagen och 

utgångspunkt för bedömningen är huruvida tjänstepensionsavtalet reglerar de 

                                                        
49 Internationell beskattning av pensionsförsäkringar, s. 50. 
50 SOU 2004:101 s. 106 f.  
51 Se Andersson, Enérus & Tivéus, Inkomstskattelagen (1 jul. 2013, Zeteo), kommentar till 28 

kap. 3.  
52 Prop. 2005/06:22 s. 2. 
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centrala förmögenhetsrättsliga frågorna på motsvarande sätt som 

tryggandelagen. 53 

3.4 Sammanfattande slutsats 

För att avdragsrätten för pensionskostnader i näringsverksamhet ska vara 

uppfylld krävs att arbetsgivaren tryggar pensionsutfästelsen enligt någon av de 

tryggandeformer som regleras i 28 kap. 3 § IL. Ytterligare ett krav är att 

pensionsutfästelsen är oantastbar, det vill säga att inga villkor har uppställts för 

pensionens infriande. Kravet på att pensionsutfästelsen ska vara villkorslös kan 

tänkas hänga samman med syftet för tryggande, det vill säga att tillse att 

pensionsutfästelsen faktiskt får någon verkan. Skulle antastbara 

pensionsutfästelser accepteras finns en risk att avdrag för avsättningen till 

tjänstepension medges men att en framtida pensionsutbetalning ändå inte sker, 

vilket skulle leda till en skatteförmån för arbetsgivaren som är obefogad.  

 

Reglerna gällande tryggande av pensionsutfästelse avser att säkerställa att 

anställd tillgodogörs den pension som utfästs, det vill säga att 

pensionsutfästelsen inte är utan verkan. Tryggandelagen kan påstås vara en 

skyddslagstiftning då reglerna gällande tryggande syftar till att skydda anställds 

framtida pension. Endast tryggande enligt svensk intern rätt grundar avdragsrätt 

för pensionskostnader och andra former av tryggande exkluderas. Om ett 

utländskt företag tryggar pensionsutfästelsen på ett jämförbart sätt men som inte 

är en exakt överensstämmelse med de svenska tryggandeformerna nekas avdrag. 

Det kan ifrågasättas hur väl förankrat syftet med lagstiftningen är om avdrag för 

pensionskostnader i näringsverksamhet nekas på grund av att tryggande av 

pensionsutfästelsen sker på annat sätt än enligt de svenska reglerna trots att 

samma effekt uppstår, det vill säga att pensionen säkerställs.  

 

  

                                                        
53 Prop. 2005/06:22 s. 53. 



 23 

4. Utländska pensionsförsäkringar enligt intern rätt 

4.1 Inledning 

Detta kapitel belyser de problem som kan uppstå vid tillämpning av de svenska 

reglerna för avdragsrätt i en gränsöverskridande situation. Föreligger några 

direkta skillnader i tillämpningen och hur ska dessa eventuella skillnader i så fall 

betraktas? Kan de svenska reglerna trots dess komplexitet försvaras? 

Redogörelsen syftar till att uppmärksamma och diskutera eventuella olikheter 

som föreligger i en gränsöverskridande situation. Syftet är att söka belysa vilka 

konsekvenser som kan uppstå för företags avdragsrätt vid avsättning till 

tjänstepension till följd av att reglernas utformning avseende tjänstepension kan 

variera i olika EU-länder. Vidare behandlas konsekvensen av att avdragsrätten 

för pensionskostnader i näringsverksamhet inte anses uppfylld och de 

komplikationer som kan tänkas uppstå för såväl den enskilde individen som för 

företaget. 

4.2 Allmänna skillnader för avdragsrätt i en gränsöverskridande situation 

Det kan konstateras att samtliga kvalitativa och kvantitativa begränsningar 

avseende avdragsrätt för pensionskostnader i näringsverksamhet gäller såväl i 

en intern situation som i en gränsöverskridande. Det sker således ingen åtskillnad 

i de krav som uppställs på pensionsutfästelsen för att avdragsrätten ska vara 

uppfylld. Teoretiskt är reglernas tillämplighet därmed densamma oberoende av 

företagets placering inom EU.  

 

De svenska reglerna avseende avdragsrätt för pensionskostnader i 

näringsverksamhet är baserat på det svenska rättssystemet utifrån dess sociala- 

och arbetsmarknadspolitiska mål och förhållanden. 54  Kriterier så som att 

pensionsstiftelse vid tryggande av pensionsutfästelse ska placera tillgångarna på 

ett ”nöjaktigt sätt” utgör ett exempel på den detaljrikedom som innefattas av det 

svenska regelverket.55 Hur en placering sker på ett nöjaktigt sätt framgår inte av 

lagtext. Placering av pensionsmedlen på ett nöjaktigt sätt bör dock förstås sådan 

placering som vid en allmän bedömning framstår som ändamålsenligt med 

                                                        
54 Pensionsbeskattning och EU – en uppföjning, s. 35. 
55 Lag (1967:531) om tryggande av pensionsutfästelse m.m., § 10a.  
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hänsyn till pensionsstiftelsens syfte. 56  Det kan ifrågasättas hur ett utländskt 

företag som etablerar sig i Sverige men har tryggat anställds tjänstepension 

genom en utländsk pensionsstiftelse har möjlighet att tyda vad placering på ett 

nöjaktigt sätt faktiskt innebär. Placering på ett nöjaktigt sätt förutsätter därtill att 

utländska pensionsstiftelser tillämpar samma regler avseende placering av 

pensionsmedel som det svenska systemet och att utländska pensionsstiftelser 

utan vidare förklaring tillämpar samma princip om att placeringen ska ske 

nöjaktigt.  

 

Ytterligare ett exempel på de svenska reglernas detaljerade omfång avseende 

pensionsförsäkringar är kraven på god försäkringsstandard. Återigen är reglerna 

otydliga och exakt vad god försäkringsstandard innebär framgår inte helt 

tydligt. 57  Kraven på god försäkringsstandard förutsätter att utländska 

pensionsföretag bedrivs på motsvarande sätt som svenska försäkringsföretag 

utan någon åtskillnad för att det utländska pensionsföretaget för att uppfylla 

kraven som enligt svensk rätt anses vara god försäkringsstandard. 

Förutsättningen att samtliga EU-länder tillämpar samma krav avseende 

försäkringars standard kräver att försäkringsområdet till viss del har 

harmoniserats, vilket inte har skett.  

 

En faktisk skillnad vid tillämpningen av reglerna avseende avdragsrätt för 

pensionskostnader i näringsverksamhet hänför sig till de olika 

tryggandeformerna. I samband med reformeringen av reglerna 2008 och 

slopandet av det tidigare etableringskravet för avdragsrättens uppfyllelse 

ändrades bland annat reglerna kring tryggande av pensionsutfästelse. Ändringen 

av reglerna avseende tryggande av pensionsutfästelse innebar ett tillägg om att 

tryggande genom överföring till ett utländskt tjänstepensionsinstitut som 

likställs med svensk pensionsstiftelse kan ske med avdragsrätt även till ett 

institut som saknar fast driftställe i Sverige.58 Tidigare gällande rätt innebar 

således att överföring till utländskt pensionsinstitut utan fast driftställe i Sverige 

inte innebar att pensionsutfästelsen tryggats på ett tillfredsställande sätt och 

                                                        
56 SOU 2004:101 s. 103. 
57 SOU 2004:101 s. 107 f. 
58 Prop. 2007/08:55, s.93. 
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avdragsrätt medgavs inte. För att avdragsrätten ska vara uppfylld enligt nu 

gällande rätt krävs att det utländska pensionsinstitutet likställs med definitionen 

av pensionsstiftelse i 9 § TrL.  

 

En ändring i samband med slopandet av etableringskravet var införandet om 

kravet på försäkringsgivaren att inkomma med kontrolluppgifter till 

Skatteverket avseende pensionsförsäkringen. Försäkringsavtalet måste reglera 

skyldigheten för försäkringsgivaren att inkomma med kontrolluppgifter för att 

försäkringen ska klassificeras som en pensionsförsäkring. I en 

gränsöverskridande situation måste den utländska försäkringsgivaren därutöver 

inkomma med ett skriftligt åtagande till Skatteverket om att inkomma med 

kontrolluppgifter. Det skriftliga åtagandet måste inlämnas för varje försäkring 

som tecknas. Konsekvensen av att den utländska försäkringsgivaren inte 

inkommer med ett skriftligt åtagande är att försäkringen inte uppfyller kraven 

för att klassificeras som en pensionsförsäkring.59 Kravet innebär som helhet att 

en administrativ börda påtvingas försäkringsgivaren i en gränsöverskridande 

situation, något som inte föreligger i en intern situation.  

4.4 Svensk avdragsrätt ur ett etableringsperspektiv 

Mot bakgrund av de krav som uppställs enligt svensk intern rätt för att 

avdragsrätten ska vara uppfylld krävs att etableringslandets pensionssystem i 

många hänseenden motsvarar det svenska. Det svenska regelverket innebär lite 

av en allt eller inget-princip. Samtliga kriterier enligt intern rätt måste vara 

uppfyllda för att avdragsrätt för pensionskostnader i näringsverksamhet ska 

medges. Brister det i ett kriterium klassificeras inte längre försäkringen som en 

pensionsförsäkring och avdragsrätten är inte uppfylld.  

 

De problem som kan uppstå genom detta betraktelsesätt kan illustreras med 

följande exempel. Bolaget Pension AB etablerar sig i ett annat EU-landet X vars 

pensionssystem skiljer sig mot det svenska. Exempelvis gäller enligt svensk 

intern rätt att arbetsgivares utfästelse om tjänstepension till anställd måste vara 

ovillkorad för att avdragsrätt för tjänstepension i näringsverksamhet ska 

                                                        
59 Se Andersson, Enérus & Tivéus, Inkomstskattelagen (1 jan. 2014, Zeteo), kommentar till 58 

kap. 16a §. 
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föreligga. Ponera att det enligt landet X interna rätt finns möjlighet för 

arbetsgivare att reglera pensionsutfästelsen på så sätt att pensionsutfästelsen 

endast får verkan om arbetstagaren arbetar i bolaget under en viss tid. En 

reglering av pensionsutfästelsens giltighet innebär att pensionsutfästelsen 

villkoras på ett sätt som inte är förenligt med svensk intern rätt och avdragsrätten 

kan inte anses uppfylld. Syftet med ovillkorade pensionsutfästelser är delvis att 

pensionsutfästelsen inte får göras beroende av företagets ekonomiska situation, 

vilket i sig kan tyckas vara ett rimligt syfte. Med hänsyn till den betydelse 

tjänstepensionen har för framtida pensionärers försörjning är det helt klart 

befogat att ett löfte om pension faktiskt verkställs. Den osäkerhet som ryms inom 

ett pensionssystem där löften inte är annat än löften torde inte vara någonting att 

eftersträva. Å andra sidan finns det andra villkor som eventuellt skulle kunna 

naggas lite i kanterna utan att rubba syftet med tjänstepension som en framtida 

säkerhet om försörjning. Tjänstepension innebär en förmån från arbetsgivare till 

arbetstagare och utgör ingen lagstadgad rättighet. Villkor som kräver att anställd 

är verksam i bolaget under viss tid innan avsättning till tjänstepension realiseras 

förefaller därför inte vara helt orimlig. Tjänstepension grundas på anställning, 

som i sin tur grundas på ett anställningsavtal. Den fria avtalsrätten som 

genomsyrar så mycket annat i det svenska rättssystemet synes överhuvudtaget 

inte tillerkännas avseende tjänstepension då det enligt lag inte får uppställas 

några villkor för tjänstepension. Utöver syftet att tillse att pensionsutfästelsen 

får verkan och i realitet innebär en trygghet för anställd, står det fiskala syftet 

med undvikande av skattebortfall. Om avdrag medges för arbetsgivares 

avsättning till tjänstepension under den anställdes första två år och förutsatt att 

arbetsgivare har rätt att uppställa ett två års krav, finns en risk att pensionsmedlen 

som avsätts i slutändan förblir obeskattade. Skulle den anställde sluta sitt arbete 

tidigare än två år och pensionsutfästelsen därmed förfaller enligt 

pensionsavtalet, har arbetsgivaren erhållit avdrag för obeskattade medel utan att 

någon framtida beskattning kommer att ske i samband med utbetalning till den 

anställde. Symmetrin avseende beskattningen har därmed rubbats på ett sätt som 

inte framstår som acceptabelt.  

 

De kvalitativa och kvantitativa begräsningarna som föreligger enligt svensk 

intern rätt avseende avdragsrätten för pensionskostnader i näringsverksamhet 
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syftar till att upprätthålla ett pensioneringssyfte. Vid införandet av de kvalitativa 

och kvantitativa begränsningarna uttalades att syftet var att begränsa en tidigare 

fri avdragsrätt och att undvika att pensionsförsäkringar utnyttjades felaktigt för 

att uppnå avdragsrätt. Även om betydelsen av regler som upprätthåller ett 

pensioneringssyfte framstår som viktig kan ifrågasättas hur klart 

pensioneringssyftet verkligen uttrycks i svensk rätt. Finns det möjlighet att 

bibehålla ett pensioneringssyfte trots att exempelvis pensionsutbetalning kan ske 

innan 55 års ålder?  

 

De kvalitativa begränsningarna består exempelvis i att försäkringen måste vara 

meddelad i en försäkringsrörelse inom EES. Kraven på försäkringsrörelse 

regleras i försäkringsrörelselag (1982:713) och består av omfattande regleringar 

kring hur en försäkringsverksamhet får bedrivas. Det framstår inte som en 

självklarhet att samtliga medlemsstater inom EU definierar och har samma krav 

avseende försäkringsrörelser som i Sverige. Föreligger det då en risk att utländsk 

försäkringsrörelse inte uppfyller de svenska kraven för att godtas som en 

försäkringsrörelse enligt svensk intern rätt? Konsekvensen av en diskvalificering 

av utländsk försäkringsrörelse med bedömning att försäkringsrörelsen inte 

accepteras i Sverige skulle leda till att det brister i de kvalitativa begräsningarna 

och avdragsrätten kan därmed inte anses uppfylld. Det framstår som troligt att 

de kvalitativa begränsningarna enligt svensk intern rätt inte alltid utgör 

självklarhet i andra EU-länders rättssystem då ingen harmonisering skett på 

området. I landet X finns kanske exempelvis möjligheten att få pensionen 

utbetald som ett engångsbelopp före 55 års ålder. På samma sätt kan möjligheten 

finnas i landet X att ha andra förmånstagare än vad svensk rätt erkänner. Brister 

det i något kvalitativt krav klassificeras pensionsutfästelsen inte längre som en 

pensionsförsäkring och avdragsrätten är därmed inte uppfylld.  

 

Även de kvantitativa begränsningarna syftar till att upprätthålla ett 

pensioneringssyfte. De kvantitativa begränsningarna innebär i helhet en 

beloppsbegränsning avseende avdragsrätten för tjänstepension i 

näringsverksamhet. Reglerna uppställer en rimlig gräns för vad som 

beloppsmässigt kan anses godtagbart som pension, det vill säga det lägsta 

beloppet av antingen 35 procent av anställds lön eller tio prisbasbelopp. Tio 
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prisbasbelopp motsvarar 444 000 kronor för inkomstår 2014. Två aspekter kan 

diskuteras avseende beloppsbegränsningen. Dels förutsätter 

beloppsbegränsningen att lönestandarden i etableringslandet motsvarar det 

svenska. Dels finns möjligheten att etableringslandet har andra beloppsmässiga 

krav på hur mycket som måste avsättas till anställd tjänstepension, vilket kan 

vara högre än den svenska beloppsbegränsningen. Problem uppstår om 

exempelvis landet X medger avdrag för pensionskostnader i näringsverksamhet 

till ett högre belopp än vad svensk rätt erkänner. Anta att det enligt landet X 

interna rätt finns ett krav på tjänstepension samt att avsättning måste ske med ett 

belopp uppgående till 45 procent av den intjänade lönen. Exempelvis kanske den 

pension som avsätts av Pension AB motsvarar 45 procent av de anställdas 

intjänade lön. Då avsättningen till pension är högre än vad svensk rätt erkänner 

enligt de kvantitativa villkoren kommer avdragsrätten inte vara uppfylld.  

 

Utöver de kvalitativa och kvantitativa begränsningarna måste 

pensionsutfästelsen tryggas. Enligt svensk intern rätt finns vissa 

tryggandeformer som har behandlats ovan. Syftet med tryggandet bör anses 

riktigt, det vill säga att tillse att pensionsutfästelsen faktiskt får verkan. Däremot 

kan ifrågasättas sättet på vilket tryggandet sker. Om en utländsk 

pensionsförsäkring verkligen tryggas och det inte föreligger några tvivel om 

utfästelsen framtida verkan, men försäkringen tryggas på annat vis än enligt de 

svenska tryggandeformerna, bör inte det vara tillräckligt? Syftet med tryggandet 

är just att trygga pensionsutfästelsen och hur detta verkligen sker borde bedömas 

som mindre relevant förutsatt att tryggandet är verkligt. Det kan diskuteras om 

inte syftet med tryggandet motarbetas om ett tryggande på annat vis än enligt de 

svenska tryggandeformerna bedöms som otillräckligt trots att samma effekt 

uppnås.  

4.5 Konsekvensen av att avdragsrätten inte är uppfylld 

Pensionsutfästelse som enligt de kvalitativa kraven inte kan anses ha ett 

pensioneringssyfte och därmed inte klassificeras som en pensionsförsäkring 

enligt svensk intern rätt kommer skattemässigt att behandlas som en 

kapitalförsäkring. Förutsatt att pensionsutfästelsen är tecknad i en utländsk 

försäkringsrörelse kommer pensionsutfästelsen att betraktas som en utländsk 
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kapitalförsäkring. Förmånstagaren, det vill säga den anställde, är skyldig att 

betala avkastningsskatt för den utländska kapitalförsäkringen. Beroende på 

pensionsutfästelsens storlek finns en risk att ett betydande belopp tas upp till 

beskattning vid varje beskattningsår. Avkastningsskatt på kapitalförsäkring 

uppgår till 30 procent av nio tiondelar vilket utgör det dubbla jämfört med 

avkastningsskatt som erläggs på pensionsförsäkring. 60  Vidare erläggs 

avkastningsskatt på pensionsförsäkring av försäkringsföretaget och inte av 

förmånstagaren. Individen blir således skattskyldig på ett sätt som inte 

aktualiseras om pensionsutfästelsen klassificeras som en pensionsförsäkring. 

Därutöver kommer den förmån som arbetsgivares avsättning till tjänstepension 

innebär att behandlas som en förmån av tjänst och tas upp till beskattning. För 

anställd innebär detta att beskattning sker med progressiv skattesats för det totala 

beloppet som årligen avsätts till pension. Å andra sidan kommer den 

anställde/förmånstagaren inte att beskattas för utfallande belopp. För 

arbetsgivaren eller företaget kommer avdrag för avsättning till tjänstepension 

inte att medges. Konsekvensen blir att en kostnad uppstår i företaget varje månad 

för vilken inget avdrag medges.  

 

Sannolikt är det svårt för företag att på förhand veta bestämt om avdragsrätt 

föreligger eller inte samt om etableringslandets regler avseende tjänstepension 

motsvarar de svenska kraven avseende avdragsrätt för kostnader för 

tjänstepension i näringsverksamhet. I de fall då en klassificering av 

pensionsutfästelsen sker först i efterhand kan detta drabba både företaget och 

den enskilde individen orimligt hårt. För individen kan en klassificering till 

kapitalförsäkring i efterhand innebära att hela pensionsförmånen tas upp till 

beskattning med progressiv skattesats. Betydande belopp kan därmed i efterhand 

beskattas hos individen personligen. Därutöver kommer individen själv att 

behöva betala avkastningsskatt på försäkringen förutsatt att försäkringen 

klassificeras som en utländsk kapitalförsäkring. För företagets del innebära en 

diskvalificering av pensionsutfästelsen så som pensionsförsäkring att höga och 

oförutsedda kostnader uppkommer i näringsverksamhet.  

                                                        
60 Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, § 9. 
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4.6 Det svenska pensionssystemets försvarbarhet 

Kritiken av de svenska avdragsreglernas utformning består av att reglerna är 

detaljerade och komplicerade vilket kan skapa svårigheter för ett företag i en 

etableringssituation. Däremot bör påtalas att reglerna i sig inte direkt 

diskriminerar en gränsöverskridande situation i jämförelse med en intern 

situation. Reglernas detaljrikedom och snävhet kan påstås hänföras till kravet på 

pensioneringssyfte. Kravet på pensioneringssyfte avser att förhindra att 

avdragsrätten för pensionskostnader utnyttjas på fel sätt. Syftet kan således anses 

vara fiskalt genom att reglerna förhindrar skattebortfall. Den tidigare fria 

avdragsrätten för pensionskostnader medförde att systemet utnyttjades i annat 

syfte än pensionering. Fri avdragsrätt skulle således innebära att företag kan 

använda pensionssystemet för att uppnå skattemässiga fördelar utan att någon 

sådan skattemässigt fördelaktig behandling bör föreligga. Med hänsyn till att 

pensioner beskattas enligt en fast skatteskala till skillnad mot lön som beskattas 

enligt progressiv skatteskala skulle ett dylikt system medföra skattebortfall för 

staten. Införandet av ett pensioneringssyfte framstår därmed rent allmänt som 

försvarbart ur ett samhällsekonomiskt perspektiv.  

 

Som ovan diskuterats fyller även kravet på tryggande av pensionsfästelse en 

viktig funktion. Då tjänstepension har stor betydelse för en anställds framtida 

försörjning bör det anses självklart att pensionsutfästelsen verkligen 

förverkligas. Ett system utan krav på tryggande skulle troligtvis innebära en stor 

osäkerhet för den anställde. Kravet på tryggande av pensionsutfästelse innebär 

således en trygghet för den till vilken utfästelsen sker. Avsättning till pension 

innebär ett skattemässigt gynnande. Företaget medges avdrag för avsättning till 

tjänstepension för anställd vilket innebär att företagets beskattningsbara vinst 

minskar. Samtidigt sker ingen beskattning av de avsatta pensionsmedlen förrän 

pensionen utbetalas. Skulle pensionsutfästelsen inte tryggas och ”gå förlorad” 

skulle detta dels innebära att anställd förlorar framtida inkomst samtidigt som 

staten förlorar beskattningsunderlag. Syftet med det svenska kravet på att 

pensionsutfästelse tryggas kan därmed anses rimligt.  
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4.7 Sammanfattande slutsats 

De svenska reglerna avseende avdragsrätt för pensionskostnader kan till följd av 

dess detaljrikedom innebära problem i en gränsöverskridande situation. Vid en 

ren överblick av reglerna utifrån lagtext kan tyckas att det inte borde vara svårare 

att i en gränsöverskridande situation erhålla avdragsrätt för pensionskostnader i 

näringsverksamhet. Till följd av att många av de krav som ställs inte framgår 

tydligt av lagtext finns dock en risk att reglerna inte är så tillämpbara som de 

först verkar. För företaget krävs en utarbetad kunskap om dels det svenska 

regelverket utifrån både lagstiftning, principer avseende pensionssystemet samt 

detaljreglering genom förarbeten. Dessutom krävs kännedom om 

etableringslandets interna pensionssystem för att avgöra om avdragsrätt de facto 

föreligger. Förutsebarheten i den svenska lagstiftningen avseende reglerna kring 

avdragsrätt för pensionskostnader samt det svenska pensionssystemet som 

helhet är tämligen låg. Att rättsområdet till stora delar kan påstås vara 

oförutsebart kan få stora konsekvenser dels för den enskilde individen samt för 

företaget. En annan aspekt är de svenska regelverket avseende tryggande av 

pensionsutfästelse. Syftet med tryggande av pensionsutfästelse är att tillse att 

pensionsutfästelsen får reell verkan är ett tydligt och funktionsrikt syfte. Att 

tryggande däremot endast kan ske genom de tryggandeformer som regleras i 

28:3 IL kan inte anses vara lika klart. Samtidigt exkluderas andra potentiella 

former av tryggande som säkerställer samma syfte som de svenska 

tryggandeformerna. Tryggande av pensionsutfästelse på annat sätt än genom de 

accepterade tryggandeformerna enligt svensk rätt bedöms således otillräckligt 

trots att samma effekt potentiellt kan uppstå. Det borde hypotetiskt vara möjligt 

att tillåta andra tryggandeformer som kan utgöra gällande rätt i andra EU-länder 

förutsatt att tryggandets funktion och stabilitet kan jämföras med de svenska 

tryggandeformerna. Vidare föreligger skillnad i den administrativa hanteringen 

av pensionsförsäkringar i en gränsöverskridande situation genom att utländsk 

försäkringsgivare måste inkomma med ett skriftligt åtagande om att lämna 

kontrolluppgifter till den svenska skattemyndigheten för att avdragsrätt ska 

medges. En administrativ börda som endast förekommer i en 

gränsöverskridande situation kan ifrågasättas ur ett EU-rättsligt perspektiv. 

Utöver detta bör påtalas att reglerna avseende avdragsrätten för 

pensionskostnader i näringsverksamhet fyller ett viktigt syfte. Diskussion kan 
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föras huruvida de svenska avdragsreglernas utformning kan försvaras. Som ovan 

konstaterat kan bland annat nämnas betydelsen av att pensionsutfästelsen 

tryggas dels utifrån ett statligt perspektiv för att bevara skatteunderlaget, dels 

utifrån anställds perspektiv samt det syfte och funktion som kravet på 

pensioneringssyfte fyller. Diskussionen kring de svenska avdragsreglernas 

tillämplighet i en gränsöverskridande situation förefaller komplicerad. Den 

målsättning som reglernas utformning syftar till att uppnå bör således bedömas 

i proportion till nödvändigheten i reglernas detaljrikedom.  
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5. Förenlighet med EU-rätten 

5.1 Inledning 

Detta kapitel kommer att behandla det svenska pensionssystemets regelverk ur 

ett EU-rättsligt perspektiv. Frågan huruvida svensk rätt avseende avdragsrätt för 

pensionskostnader i näringsverksamhet uppställer några EU-rättsliga hinder är 

komplex. Det kan konstateras att de svenska reglerna inte innebär att en 

gränsöverskridande situation direkt särbehandlas vid jämförelse med en 

likvärdig intern situation. Samma krav uppställs avseende de kvalitativa och 

kvantitativa begränsningarna oavsett om situationen är gränsöverskridande eller 

intern. Till följd av att en gränsöverskridande situation inte särbehandlas 

föreligger ingen direkt diskriminering. Istället bör bedömningen i första hand 

ske utifrån huruvida tillämpligheten av de svenska avdragsreglerna för 

pensionskostnader i näringsverksamhet försvåras i en gränsöverskridande 

situation.  

5.2 Verkar de svenska reglera hindrande i en gränsöverskridande situation? 

Ändringen av avdragsreglerna 2008 får anses syfta till att förhindra att en 

gränsöverskridande situation särbehandlas i jämförelse med en intern situation 

avseende möjligheten att erhålla avdrag för pensionskostnader i inkomstslaget 

näringsverksamhet. Målsättningen var således att skapa förenlighet med EU-

rätten. I och med att det tidigare etableringskravet togs bort föreligger numera 

ingen större åtskillnad vid tillämpligheten av reglerna oavsett om situationen är 

gränsöverskridande eller intern. Däremot kan det finnas övriga omständigheter 

som påverkar reglernas applicerbarhet i olika situationer.  

 

Som behandlats tidigare i uppsatsen kan de svenska reglerna till följd av dess 

detaljerade omfång och reglernas otydlighet innebära att det är svårt att i en 

gränsöverskridande situation avgöra om avdragsrätt föreligger eller inte. Regler 

som ställer krav på att försäkringsrörelsen upprätthåller en god 

försäkringsstandard eller att pensionsstiftelsen måste placera kapitalet på ett 

nöjaktigt sätt är exempel på reglernas otydlighet. Som enskild näringsidkare eller 

individ kan det vara oerhört svårt att förstå innebörden av dessa kriterier och om 

den egna pensionslösningen faktiskt uppfyller de krav som ställs. Förståelsen för 

det svenska pensionssystemet är en viktig aspekt för att avgöra om avdragsrätt 
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för pensionskostnader är uppfylld. Innebär då reglernas otydlighet att de svenska 

avdragsreglerna uppställer ett indirekt hinder i strid mot EU-rätten? Troligtvis 

inte. I en intern situation är personen ofta medveten om det nationella 

rättssystemets omfång och generella utformning. I en gränsöverskridande 

situation bör det därav rent allmänt krävas någon ytterligare åtgärd för att bättre 

skapa förståelse för den andra medlemsstatens rättssystem. I en 

etableringssituation kan reglernas detaljerade utformning innebära att 

etableringsföretaget måste sätta sig in i regelverket och överväga huruvida 

avdragsrätten kommer att vara uppfylld eller inte. För ett svenskt företag i en 

intern situation innebär reglerna avseende avdragsrätt för pensionskostnader i 

näringsverksamhet inte några problem i de flesta fall då svenska 

pensionslösningar är utformade enligt det svenska pensionssystemet. På så sätt 

kan såklart påstås att det svenska regelsystemets utformning till följd av dess 

komplexitet kan verka hindrande i en gränsöverskridande situation, trots att inget 

EU-rättsligt hinder föreligger.   

 

Klassificeringen av försäkringen så som en pensionsförsäkring alternativt en 

kapitalförsäkring utgör en viktig distinktion vid bedömningen huruvida 

avdragsrätten är uppfylld eller inte. Till följd av olikheter i de olika 

medlemsstaternas pensionssystem och de svenska reglernas detaljerade krav 

finns möjligheten att en utländsk pensionsförsäkring diskvalificeras som 

pensionsförsäkring enligt svensk intern rätt. Istället kommer 

pensionsförsäkringen skattemässigt behandlas som en kapitalförsäkring. En 

diskvalificering av försäkringen drabbar framförallt den enskilde arbetstagaren. 

Det föreligger en direkt skillnad i behandlingen av utländska och svenska 

kapitalförsäkringar enligt svensk intern rätt. För en svensk kapitalförsäkring ska 

försäkringsgivaren erlägga avkastningsskatt på försäkringens värde. För en 

utländsk kapitalförsäkring är däremot den enskilde själv skyldig att erlägga 

avkastningsskatt. 61 Oavsett förklaringen till denna åtskillnad utgör det en direkt 

skillnad i hur två jämförbara situationer behandlas. Vidare kommer avsättningen 

till tjänstepension behandlas som förmån av tjänst och beskattas progressivt upp 

till 58 procent. I de fall då en utländsk pensionsförsäkring inte uppfyller de 

                                                        
61  Lag (1990:661) om avkastningsskatt på pensionsmedel, §§ 2 och 9. 
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kvalitativa och kvantitativa krav som föreligger enligt svensk rätt för att 

skattemässigt behandlas som en pensionsförsäkring kan detta drabba individen 

onödigt hårt.  

 

I samband med ändringen av reglerna 2008 infördes kravet på 

försäkringsgivaren att inkomma med kontrolluppgifter till Skatteverket 

avseende försäkringsavtalet. Kravet att lämna kontrolluppgifter gäller både i en 

intern situation såväl som i en gränsöverskridande situation. Utöver skyldigheten 

att lämna kontrolluppgifter är den utländske försäkringsgivaren skyldig att 

inkomma med ett skriftligt åtagande till Skatteverket om att lämna 

kontrolluppgifter. 62  Om försäkringsgivaren inte inkommer med ett skriftligt 

åtagande kommer den utländska försäkringen att diskvalificeras som en 

pensionsförsäkring. Det föreligger således en direkt skillnad vid behandling av 

intern respektive gränsöverskridande situation. Skyldigheten att inkomma med 

ett skriftligt åtagande att lämna kontrolluppgifter drabbar i första hand 

försäkringsgivaren då det är försäkringsgivaren som åläggs ett administrativt 

krav. En utländsk försäkringsgivare behöver nödvändigtvis inte vara informerad 

om skyldigheten att inkomma med ett skriftligt åtagande. Vad som händer om 

försäkringsgivaren inte inkommer med ett dylikt åtagande torde bli att 

försäkringen inte klassificeras som en pensionsförsäkring. I sådana fall är 

avdragsrätten inte uppfylld, vilket påverkar såväl försäkringsgivaren, företaget 

och den enskilde arbetstagaren. Det faktum att en administrativ börda påförs 

utländsk försäkringsgivare men inte svenska försäkringsgivare, kan i sig 

innebära hinder mot EU-rätten. Diskriminering uppstår till följd av att en 

gränsöverskridande situation behandlas sämre i jämförelse med en intern 

situation, något som inte är förenligt med EU-rätten. 

 

Trots att inga direkta hinder mot EU-rätten framkommit i diskussionen ovan kan 

konstateras att de svenska reglerna på grund av dess komplexitet kan verka 

negativt hindrande ur ett företags perspektiv vid en etableringssituation. Det 

framstår inte som självklart att en utländsk försäkring utan vidare uppfyller de 

villkor som ställs enligt svensk intern rätt för att avdragsrätten ska vara uppfylld. 

                                                        
62  Inkomstskattelag (1999:1229), kap. 58 § 16a.  
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Juridiska Fakulteten ställde i samband med ändringen av reglerna 2008 frågan 

vad som inträffar om en utländsk försäkring inte uppfyller de svenska kraven för 

att klassificeras som en pensionsförsäkring trots att försäkringen uppfyller ett 

pensioneringssyfte i etableringslandet. 63 Utifrån gällande svensk rätt hade detta 

inneburit att avdragsrätten inte är uppfylld och att försäkringen skattemässigt 

kommer att behandlas som en kapitalförsäkring. Borde det inte vara tillräckligt 

att pensionsutfästelsen anses uppfylla ett pensioneringssyfte enligt 

etableringslandets regler?  Det kan ifrågasättas varför inte medlemsstaterna kan 

anses skyldiga att ömsesidigt erkänna varandras rättsregler och villkor. På 

samma sätt kan tryggande av pensionsutfästelse diskuteras. Syftet med 

tryggande är att säkerställa anställds pension och lagen iklär sig skepnaden av 

en skyddslagstiftning. Samtliga utformningar av pensioner som inte når upp till 

de svenska kraven anses otillräckliga enligt svensk intern rätt. Hur väl förankrat 

är då syftet med tryggande av pensionsstiftelsen om Sverige inte kan erkänna 

annan medlemsstats utformning av pensioner oavsett om samma effekt uppstår?  

5.4 Sammanfattande slutsats 
Som framkommit behöver det svenska pensionssystemet avseende avdragsrätt 

för pensionskostnader nödvändigtvis inte påstås vara stridande mot EU-rätten. 

Reglerna diskriminerar inte en gränsöverskridande situation jämfört med en 

intern situation direkt genom dess utformning. Däremot föreligger andra 

försvårande omständigheter avseende de svenska avdragsreglernas utformning. 

Reglerna är komplicerade och förutsätter en omfattande insikt kring regelverket 

och pensionssystemet i övrigt för att avgöra huruvida avdragsrätten är uppfylld 

eller inte. Problematiken som uppstår till följd av det svenska pensionssystemets 

nuvarande utformning föreligger i såväl en intern så som en gränsöverskridande 

situation. Då svenska pensionslösningar är anpassade efter det svenska 

pensionssystemet bör reglerna generellt inte innebära någon svårighet vid 

tillämpningen i en intern situation. I en etableringssituation måste 

etableringslandets pensionssystem jämföras och beaktas enligt de svenska 

pensionsreglerna för att tillse att avdragsrätten är uppfylld. En direkt åtskillnad 

utgör det faktum att en utländsk försäkringsgivare är skyldig att inkomma med 

ett skriftligt åtagande till Skatteverket om att inkomma med kontrolluppgifter 

                                                        
63 Prop. 2007/08:55 s. 57. 
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för att försäkringen skattemässigt ska klassificeras som en pensionsförsäkring. 

Detta innebär i sig att en administrativ börda påförs i en gränsöverskridande 

situation. Skillnaden vid hanteringen av inkommandet av kontolluppgifter i en 

gränsöverskridande situation och en intern situation utgör i sig ett hinder mot 

EU-rätten då den gränsöverskridande situationen direkt särbehandlas.  
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6. Sammanfattande reflektioner och de lege ferenda 

6.1 Inledning 
Ekvationen nationell lagstiftning i samspel med EU-rätt går inte alltid jämnt ut.  

Avseende rättsområden där ingen harmonisering skett blir samspelet mellan 

intern rätt och EU-rätt ännu mer komplicerat. Pensionsmarknaden inom EU har 

inte harmoniserats mellan gränserna. Det är således upp till varje medlemsstat 

att utforma sina egna nationella lagar och regler för den interna 

pensionsmarknaden. Samtidigt får inte EU-rättens grundläggande friheter 

kränkas i de nationella reglernas utformning. Det svenska pensionssystemet är 

inget undantag. Reglerna avseende avdragsrätt för pensionskostnader i 

näringsverksamhet är utformat enligt svensk rättstradition och principer. 

Skillnader förekommer därmed naturligt i de olika medlemsstaternas 

rättssystem. Områden där igen harmonisering har skett måste ändå utformas på 

så sätt att EU-rätten inte diskrimineras. Såvida inte det svenska avdragsreglerna 

utgör hinder mot EU-rätten kan då reglerna klandras för att vara felaktigt 

utformade? 

6.2 Hur kan pensionssystemet förenklas? 
Mot bakgrund av att alla medlemsstater utformar sitt eget pensionssystem måste 

EU-rättens syfte beaktas. Målet med EU innefattar främst öppna gränser vilket 

bör genomsyra medlemsstaternas rättssystem gällande all lagstiftning.  

Avseende pensionsmarknaden inom EU har Europeiska Kommissionen uttalat 

att medlemsstaterna bör se över sin lagstiftning för att minska risken för hinder 

mot fri rörlighet genom en mer synkroniserad lagstiftning. 64  Därtill bör 

principen om ömsesidigt erkännande uppmärksammas. Samtliga medlemsstater 

bör få uppställa vissa minimikrav så som exempelvis det svenska 

pensioneringssyftet för att undvika att det interna pensionssystemets avdragsrätt 

tillämpas på ett sätt som missgynnar medlemsstaten. Problematiken återstår 

däremot med för otydliga och komplicerade regler för att upprätthålla detta 

minimikrav. Ömsesidigt erkännande av medlemsstaternas pensionssystem 

förutsatt att minimikrav avseende avdragsrätt beaktas skulle kunna vara ett 

alternativ. Risken med ömsesidigt erkännande i samband med vissa nationella 

minimikrav är att ett sådant system blir svårhanterligt. Hur ska medlemsstaterna 

                                                        
64 Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 165/03 , 08/06/2001 s. 0004 – 0013. 
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i en gränsöverskridande situation bedöma huruvida minimikraven är uppfyllda 

för att sedan per automatik erkänna den utländska pensionslösningen?  

 

Under 2014 har Europeiska Kommissionen lämnat ett förslag om omarbetning 

av tjänstepensionsdirektivet.65 I förslaget konstaterar Europeiska Kommissionen 

att pensionssystemen inom EU måste anpassas för att säkerställa tillräckliga, 

trygga och långsiktigt bärkraftiga pensioner. Målet med omarbetningen är bland 

annat att minska de nationella skillnaderna i medlemsstaternas lagstiftning och 

minimera alltför betungande, gränsöverskridande förfaranden. 66  Europeiska 

Kommissionens önskan om mer likartade pensionslösningar mellan 

medlemsstaterna framstår som en självklarhet i syfte att uppnå målet med 

långsiktiga pensionslösningar mellan gränserna. 67  Huruvida reglering av 

medlemsstaternas lagstiftning för att uppnå likartade pensionslösningar ska ske 

framstår däremot som oklart. Kanske vore det mer effektivt om de nationella 

pensionssystemen sammanstrålar genom EU:s inverkan. 

 

De svenska kraven på pensioneringssyfte samt tryggande av pensionsutfästelse 

för att avdragsrätten ska vara uppfylld får anses ha ett klart och tydligt syfte. 

Dels vill lagstiftaren tillse att avdragsreglerna inte utnyttjas felaktigt för att 

uppnå skattemässiga förmåner. Dels syftar reglernas utformning avseende 

tryggande av pensionsutfästelse att skydda anställds framtida 

pensionsutbetalning. Det kan påstås vara svårare för företag i en 

etableringssituation att uppfylla de krav som föreligger enligt svensk intern rätt 

för att avdragsrätt för pensionskostnader ska medges. Svårigheten uppstår till 

följd av de svenska avdragsreglernas komplexitet och detaljrikedom i samspel 

med medlemsstaternas olikartade utformning av det nationella 

pensionssystemet. Huruvida detta utgör en försvårande omständighet som 

innebär en icke-diskriminerande restriktion i strid med EU-rätten är mer 

tveksamt. De svenska reglerna avseende avdragsrätt för pensionskostnader i 

näringsverksamhet har samma utformning och generella tillämplighet oavsett 

om situationen är intern eller gränsöverskridande. Den komplexitet och de 

                                                        
65 Direktiv 2003/41/EG om verksamhet i och tillsyn över tjänstepensionsinstitut. 
66 COM(2014) 167 Final, s. 1. 
67 Europeiska gemenskapernas officiella tidning nr C 165/03 , 08/06/2001 s. 0004 – 0013. 
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detaljer som återfinns i avdragsreglerna föreligger likväl även i en intern 

situation. Frågan är snarare om reglernas detaljerade utformning verkligen är 

nödvändig för att upprätthålla det syfte som de svenska reglerna avser att skydda.  

 

Problematiken avseende de olikheter i de villkor som ställs avseende 

pensionsförsäkringar i olika medlemsstater i samspel med de svenska reglernas 

detaljerade omfång innebär svårighet att avgöra huruvida avdragsrätten är 

uppfylld. Det föreligger således en osäkerhet för både individen och företaget att 

veta hur pensionsutfästelsen kommer att behandlas i en gränsöverskridande 

situation. Vid en etablering inom EU framstår det som nödvändigt att 

etableringsföretaget rimligtvis kan avgöra huruvida de svenska avdragsreglerna 

är tillämpliga eller inte. Samtidigt är det av betydelse för individen att denne vet 

om pensionsutfästelsen skattemässigt kommer att behandlas som 

pensionsförsäkring eller kapitalförsäkring. Att varken företag eller enskild kan 

avgöra hur den utländska pensionsförsäkringen kommer att behandlas enligt 

svensk intern rätt kan leda till oönskade skattekonsekvenser som inte framstår 

som proportionerliga i förhållande till det svenska kravet på pensioneringssyfte. 

En viktig komponent i ett samhälle är rättssäkerhet. Då de svenska reglerna kan 

leda till oanade konsekvenser som drabbar enskilda och företag onödigt hårt kan 

det svenska regelverket avseende avdragsrätt för pensionskostnader i 

näringsverksamhet inte anses rättssäkert.  

6.3 Pensionssystemets framtid? 
Pensionssystemet inom EU kan sägas vara i utvecklingsfasen. Arbetet på EU- 

nivå att skapa en stabil och icke-diskriminerad pensionsmarknad som i hög grad 

tar hänsyn till bland annat etableringsfrihet och fri rörlighet för tjänster är under 

reform. Nuvarande utformning av det EU-rättsliga pensionssystemet framstår 

inte som hållbart med hänsyn till de stora olikheter som kan förekomma i olika 

nationella lagstiftningar. I samband med Danmarksdomen och borttagandet av 

det svenska etableringskravet avseende pensionsförsäkringar föreligger inte 

längre något direkt hinder mot EU-rätten. Däremot krävs fortsättningsvis att en 

utländsk pensionsförsäkring jämställs med en svensk pensionsförsäkring för att 

avdragsrätten ska vara uppfylld. För att skatterättsligt kvalificeras som en 

pensionsförsäkring ställs således höga krav på den utländska försäkringen 
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utifrån de specifika regler som utgör gällande rätt i Sverige. Problematiken 

innebär i sig att de olika medlemsstaterna inte ömsesidigt erkänner varandra utan 

istället finns en risk att en medlemsstat diskvalificerar en annan medlemsstats 

pensionsförsäkring utifrån den egna interna rättsordningen. Det framstår som 

tydligt att det finns en överhängande risk för ett icke-erkännande av annan 

medlemsstats pensionsförsäkring i Sverige till följd av de detaljerade regelverk 

som utgör svensk gällande rätt.  

 

Samtidigt bör det inte anses självklart att de svenska avdragsreglerna avseende 

pensionskostnader står i strid med EU-rätten. Det föreligger ingen direkt 

diskriminering av en gränsöverskridande situation i jämförelse med en intern 

situation. Huruvida det föreligger sådana försvårande omständigheter som 

inverkar hindrande på en grundläggande frihet utan att någon åtskillnad mellan 

situationer sker uttryckligen är mer osäkert. Ett exempel skulle kunna vara den 

administrativa börda som åläggs utländska försäkringsgivare genom kravet att 

inkomma med ett skriftligt åtagande om att lämna kontrolluppgifter till 

Skatteverket.  

 

Oavsett om någon direkt- eller indirekt diskriminering föreligger eller inte kan 

ifrågasättas om lagstiftaren verkligen vill upprätthålla ett pensionssystem som 

på grund av dess svårhanterliga regelverk kan verka hindrande i en 

etableringssituation. Det faktum att den svenska lagstiftningen avseende 

avdragsrätt kan verka hindrande vid företags val av etablering bör inte anses 

gynnsamt för Sverige. Dels kan företag som funderar på att etablera sig i Sverige 

avstå på grund av allt för komplicerade avdragsregler. Dels kan svenska företag 

dra sig för att etablera sig genom filial i andra EU-länder till följd av att de 

svenska avdragsreglerna anses svårtillämpliga i en gränsöverskridande situation. 

Ingen av situationerna kan anses gynna den svenska ekonomin. Borde det inte 

vara lagstiftarens målsättning att stifta lagar som enkelt kan appliceras på reella 

situationer utan att någon osäkerhet råder och oavsett om situationen är intern 

eller gränsöverskridande?  
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Tjänstepensionsdirektivet kan påstås utgöra ett första steg i harmoniseringen av 

EU:s pensionsområde. 68  Som ovan diskuterats skulle en idé för ett mer 

funktionellt och gemensamt pensionssystem inom EU kunna vara ömsesidigt 

erkännande i samspel med vissa minimikrav. Problemet med dagens system och 

ömsesidigt erkännande är dels de stora olikheter som föreligger i 

medlemsstaternas interna pensionssystem, dels att systemet kan bli 

svårhanterligt. Däremot kan diskuteras hur en harmonisering av 

medlemsstaternas pensionssystem genom EU-rättslig reglering av minimikraven 

skulle fungera. Genom att vissa minimikrav uppställs på EU-nivå behöver inte 

en medlemsstat ifrågasätta om, exempelvis kravet på pensioneringssyfte, är 

uppfylld i en annan medlemsstat vid tillämpning av avdragsrätten.  Med hänsyn 

till betydelsen av en stabil pensionsmarknad inom EU till följd av ökad 

etablering framstår det som nödvändigt att pensionsområdets utveckling mot ett 

mer harmoniserat pensionssystem mellan medlemsstaterna fortskrider.  

 

Vidare kan diskuteras om de svenska avdragsreglerna de facto är 

proportionerliga utifrån dess syfte. Skyddsintresset bakom reglerna fyller en 

funktion, men frågan är om syftet kan skyddas genom mindre ingripande 

åtgärder. För att upprätthålla pensioneringssyftet, är det exempelvis nödvändigt 

att reglera att pensionen inte får börja utbetalas innan 55 års ålder? För att tillse 

att pensionsutfästelsen får reell verkan, finns det endast fyra sätt att trygga 

pensionen på eller kan tryggande ske på annat sätt och med samma skydd? 

Kanske bör lagstiftaren överväga om möjligheten finns att förenkla reglernas 

tillämplighet i en gränsöverskridande situation utan att syftet med tryggande av 

pensionsutfästelse och kravet på pensioneringssyfte kompromissas.  

 
 

  

                                                        
68 Pensionsbeskattning och EU – en uppföjning, s. 35. 



 43 

7. Sammanfattning  

Diskussionen ovan har syftat till att ge läsaren en högre förståelse för svensk 

intern rätt avseende avdragsrätten för pensionskostnader i näringsverksamhet. 

Redogörelsen har behandlat det komplicerade regelverk som utgör gällande rätt 

och de eventuella komplikationer som kan uppstå till följd av reglernas 

utformning. Som konstaterats finns en risk att reglerna kan anses medföra hinder 

ur ett EU rättsligt perspektiv samt att det kan föreligga andra försvårande 

omständigheter i en gränsöverskridande situation som inte utan vidare bör anses 

proportionerliga. Ändringen av reglerna avseende avdragsrätt för 

pensionskostnader i näringsverksamhet som skedde 2008 syftade till att undvika 

att de svenska reglerna kunde anses oförenliga med EU rätten. Ändringen bidrog 

självklart till en minskad risk för diskriminering av etableringsfriheten i och med 

att det tidigare etableringskravet slopades. Däremot behandlades aldrig frågan 

om vad som händer om en utländsk pensionsförsäkring inte uppfyller de svenska 

kraven för att avdragsrätten ska vara uppfylld. Då liknande situation ännu inte 

har prövats i ljuset av EU-rätten är frågan svår att besvara. Målet med uppsatsen 

har inte heller varit att besvara frågan huruvida de svenska reglerna för 

avdragsrätt kan utgöra hinder mot EU-rätten utan har snarare varit att belysa den 

eventuella problematik som utformningen av de svenska reglerna kan innebära 

ur ett EU-rättsligt perspektiv. Med hänsyn till uppsatsen syfte kan konstateras 

att det föreligger en risk att de svenska avdragsreglerna och pensionssystemet 

kan verka hindrande i en gränsöverskridande situation. På vilket sätt en 

reformering av reglerna mer utförligt kan tänkas ske är en svårbesvarad fråga. 

Som slutsats kan endast konstateras att lagstiftaren eventuellt bör se över om 

reglerna kan förenklas för att underlätta tillämpligheten av reglerna för 

avdragsrätt i en etableringssituation utan att reglernas skyddssyfte går om intet.  
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