Aktuellt om beskattningen av försäkringssparande
Vid årsskiftet ändras beskattningen av försäkringssparande.
1. Beskattning av vinsten
Från och med år 2020 ändras i vilken ordning kapital och avkastning kan lyftas från en
placeringsförsäkring och framflyttningen av beskattning av delåterköp slopas. Framöver antas att
ett delåterköp från en försäkring med vinst alltid består både av kapital och avkastning i den
relation som avkastningen hänförs till sparbeloppet. Detta avviker från nuläget där kapitalet alltid
lyfts ut i sin helhet först innan avkastning kan lyftas ut. Placerat kapital beskattas fortfarande inte i
framtiden. Vi anser att förändringen är förtydligande och placeringsprodukt neutral. Förändringen
är obetydlig för person som avslutar försäkringen och lyfter hela försäkringsbeloppet på en gång,
oavsett om det sker år 2019 eller senare.
2. För en försäkring som förfaller med förlust är förlusten efter ändringen avdragsgill från
skattepliktiga kapitalinkomster
Skatteavdraget uppstår då försäkringens förlust är slutgiltig, dvs då försäkringen upphör, men inte
t.ex vid delåterköp från en försäkring som vid återköpstillfället är på förlust.

Vi anser att ändringen är utmärkt, då man frångår från ojämlik skattebehandling jämfört med övriga
placeringsprodukter. Vi anser att ovannämnda ändringar i sig inte föranleder något agerande.
Vänligen kontakta ditt kontor för ytterligare information.
Det ovannämnda gäller både placeringsförsäkringar som tecknats av privatpersoner och
kapitaliseringsavtal som tecknats av företag och där avkastningen räknas som beskattningsbar
inkomst enligt beskattningen av näringsinkomster.
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