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Historikk 

1997: IPA (Individuelle PensjonsAvtaler) 

Forskrift til skatteloven § 6-47 

Mulighet for å spare kr 40 000 i året 

2006: IPA-reglene opphørte 

2008: IPS (lov om Individuell Pensjonsordning) 

Mulighet for å spare kr 15 000 i året 

2017: IPS opphører, «ny IPS» trer i kraft 

Igjen i forskrift til skatteloven 

Gjenganger: krav til forsikringselement og ulike tilbydere 

Ligger i EUs direktiver for forsikringsselskaper 

Hva det kan være og størrelsen på det har stadig blitt diskutert 

Andre tilbydere enn forsikring har ikke krav om forsikringselement 
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Ny pensjonsspareordning vedtatt 

Trer sannsynligvis i kraft 01.11.2017 

Hovedendringer allerede vedtatt 

Lov om individuell pensjonsording opphører 01.11.0217 

Erstattes av forskrifter til skatteloven 

Maksimale innskudd øker fra kr 15 000 til kr 40 000 

Skattefradrag på innbetalingen som i dag, ut fra alminnelig inntekt: 

p.t. 24 % 

Skatt på utbetaling, nå som alminnelig inntekt: p.t. 24 % 

Som før ingen formuesskatt 

Forskriftene har vært på høring, men er ikke ferdigstilt 
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Hovedtrekk i forskriftsforslaget 

Flere tilbydere enn i dag (utvides med verdipapirforetak) 

Vil også kunne gjelde innskuddspensjon 

Ikke generelt krav om avkastningsgaranti 

Ikke mulig med livsvarig utbetaling 

Pensjonskapitalen går til etterlatte ved død etter samme 

regler som i innskuddspensjonsloven 

Utbetaling i minst 10 år, minst til 77 år 

Kan tilknytte innskuddsfritak, uførepensjon og 

etterlattepensjoner (innenfor samme innbetalingsramme) 

Noe uklart hvordan kostnader skal håndteres 

Flytterett mellom ulike type tilbydere (sparekapitalen) 
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Høringsuttalelser 

De fleste støtter de vedtatte endringene 

LO, Pensjonistforbundet og Unio er i mot 

• Disse ønsker at skattefavoriseringen heller skal gå til 

tjenestepensjonsordninger  

• Disse er redde for at dette kan påvirke prosessene med bedre regler 

for tjenestepensjonsordningene 

Noen mener at rammene burde vært sett i sammenheng med 

maksimale innskudd etter innskuddspensjonsloven m.m. 

Noen mener at den nye ordningen burde vært sett i sammenheng 

med mulig ny individuell pensjonskonto for innskuddspensjon 

Noen mener at rammen på kr 40 000 for innskudd burde vært 

knyttet opp mot G  
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Noen meninger om forskriftsforslaget 

Noen savner mulighet for livsvarig utbetaling 

Flere mener at utbetalingsperioden bør være til minst 80 år som i 

tjenestepensjonsloven 

NHO stiller spørsmål ved behovet for risikodekninger 

innenfor ordningen 

Flere er inne på de nye markedsforholdene som vil 

kunne komme 

Noen mener at det bør være mulig å ta ut pensjon for 

personer med særaldersgrense under 62 år 

Noen kommentarer om at dette nå legges i forskrift og 

ikke i lov, samt at utredningsarbeidet i forkant av forslaget 

ikke har vært spesielt synlig 
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Litt hastverksarbeid, så mange kommentarer på ting som 

må utdypes, endres e.l., som for eksempel: 

Skattereglene for risikoytelsene ikke klare 

Mulighet for å slå sammen forskjellige pensjonsspareordninger  

Flyttereglene ikke tydelige (med og uten forsikringselement, med 

og uten risikodekninger) 

Størrelsen på risikodekningene er knyttet opp mot en 

alderspensjon som ikke er kjent 

Uklart hvor små fripoliser, pensjonskapitalbevis og pensjonsbevis 

nå skal «gjøre av seg» 

Hvem som kan være eier av forskjellige underliggende eiendeler 

Om det blir forskjellige informasjonskrav for forskjellige 

leverandører av produktet 

Behov for endringer og presiseringer en rekke steder i forskriften 
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På plass i november? 

Får Finansdepartementet orden på alle de påpekte 

forholdene? 
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Først og fremst  

Blir dette en ny vår for pensjonssparing? 

Hvem blir vinnerne? 

10 


