1 (2)

REMISSVAR
Datum

Diarienummer

2017-02-10

2016-0229
Er referens

S2016/07888/SF
Enheten för pension och övergripande studier

Socialdepartementet

Promemoria: Fastställande av inkomst av
kapital vid beräkning av bostadstillägg samt
utvidgad möjlighet för interimistiska beslut
avseende ålderspension och ersättning till
efterlevande
Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) tillstyrker förslaget om att
beräkningen av överskott i inkomstslaget kapital ska göras med
utgångspunkt i Skatteverkets beslut om slutlig skatt för senast möjliga
beskattningsår.
ISF tillstyrker även att uppgifterna får användas utan föregående
underrättelse och att uppgifterna kan omräknas maskinellt.
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ISF tillstyrker också att negativa interimistiska beslut ska kunna fattas i de
föreslagna förmånerna. Det kan också finnas anledning att undersöka om
det finns situationer där gynnande interimistiska beslut skulle kunna vara
motiverade när det gäller ersättning till efterlevande. Detta har inte berörts
i promemorian.
ISF vill också uppmärksamma regeringen på att det är stor skillnad mellan
olika typer av kapitalinkomster. Kapitalinkomster i form av till exempel
ränta på bankmedel är för flertalet bostadstilläggsmottagare av liten
betydelse för förmånens storlek. Kapitalinkomster till följd av försäljning av
fastigheter, större aktieinnehav eller fondinnehav kan däremot vara mer
betydande enskilda år, om än inte särskilt vanligt förekommande bland
mottagarna. Även om kapitalinkomstens slutliga storlek inte bestäms förrän
i samband med taxeringen kan det vara förtroendeskadligt för systemet att
stora inkomster, som mycket väl kan leda till att rätten till förmån helt
bortfaller, inte uppmärksammas när de faktiskt uppstår. I den fortsatta
beredningen bör övervägas om det är ändmålsenligt att hantera dessa olika
typer och olika betydelsefulla kapitalinkomster på samma sätt. I de fall det
handlar om betydande kapitalinkomster som realiseras när som helst under
året kan den tidsförskjutning som uppkommer i och med den ändrade
tidpunkten för beräkningstillfället att framstå som lång. Att utreda denna
typ av inkomster i samband med att de uppkommer kan också ha den
fördelen att det är lättare att identifiera om inkomsten leder till
förmögenhetsinnehav.
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Detta yttrande har beslutats av generaldirektör Maria HemströmHemmingsson. Elisabeth Frid har varit föredragande. I beredningen har
också Dan Ljungberg deltagit.
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