MØTE I FORSIKRINGSFORENINGEN

Onsdag 9. mai kl. 16.00 - ca 18.15
i Finansnæringens Hus, Hansteensgt. 2

Privat pensjonssparing - død eller levende?
12. mai i fjor ble fradragsretten for premier betalt til pensjonsforsikringer (IPA) og skattefordelene knyttet til livrenter, tatt bort. I forbindelse med det politiske forliket om ”modernisert
folketrygd” vil det igjen bli innført skattefradrag for pensjonssparing, men med et langt lavere
beløp enn tidligere og først fra 2008. På medlemsmøtet får du presentert regjeringspartienes,
opposisjonens og forsikringsnæringens syn på pensjonssparing - vi vil bl.a. spørre om:
- Hva var galt med skattefradraget for pensjonssparing:
Er det ikke behov for sparing ved siden av Folketrygden og OTP?
Slo ordningen skjevt ut sosialt sett?
Var det uheldig å favorisere en spareordning framfor andre?
- Hvordan bør/vil den nye ordningen for pensjonssparing bli?
- Pensjonssparing er langsiktig sparing - bør ikke også betingelsene da være stabile?
- Er skattefradraget som er foreslått (15 000 kr) stort nok?

Innledere er:
Nestleder i Stortingets Finanskomite Jan Tore Sanner, Høyre
Medlem av Stortingets Finanskomite, Marianne Agdestein, Arbeiderpartiet
Sjefsaktuar Sissel Rødevand, Finansnæringens Hovedorganisasjon
Informasjonssjef Jan Otto Risebrobakken, Storebrand
Innledningene følges opp av en paneldebatt ledet av journalist Olav Høgetveit.
Vi starter som vanlig med enkel bevertning kl. 16.00.
Vi minner om årets stipendier - søknadsfristen er 27. april.
Se vår hjemmeside: www.forsikringsforeningen.no for mer informasjon.
Send E-mail til kristian.trosdahl@bi.no hvis du ønsker å bli medlem i Forsikringsforeningen.
Årskontingenten er kr. 150,-. Du kan årlig få 4 nummer av "Nordisk Forsikringstidsskrift"
gratis som medlem i Forsikringsforeningen. Gi beskjed om du ønsker det.

Påmelding innen mandag 7. mai kl. 12.00 Tlf: 46 41 00 11
E-mail: kristian.trosdahl@bi.no.
OBS! Hvis du er påmeldt og ikke kan komme, må du gi oss beskjed.
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