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Høring – Forskriftsbestemmelser om ny ordning for skattefavorisert individuell
sparing til pensjon
Vi viser til departementets høringsbrev og høringsnotat vedrørende ny ordning for skattefavorisert
individuell sparing til pensjon, og oversender med dette innspill vi mener det er viktig å vektlegge i
departementets videre vurderinger.

Om Virke inkasso
Virke er Norges nest største hovedorganisasjon med nærmere 21 000 medlemmer som til sammen
sysselsetter over 230 000 ansatte. Virke inkasso er hovedorganisasjonen Virkes bransjeenhet for
inkassonæringen, og organiserer majoriteten av norske inkassoforetak. Virke inkasso er opptatt av at
myndighetene legger til rette for at inkassonæringen kan utøve sin virksomhet på en profesjonell måte som
både ivaretar samfunnets og næringens interesser.
Våre vurderinger i anledning forslaget
Virke inkasso stiller seg i utgangspunktet positiv til regjeringens forslag om å stimulere til økt
pensjonssparing gjennom innføringen av skattemessige insentiver. Det er viktig at de skattemessige
insentivene blir tilstrekkelig sterke, og at ordningen blir av en slik karakter at man over tid oppnår betydelig
pensjonssparing i privat regi – i tråd med formålet bak ordningen. Samtidig er det viktig at ordningen ikke er
til hinder for et velfungerende næringsliv som ikke får svekket sine muligheter for å få oppgjør for
utestående krav.
Virke inkasso representerer majoriteten av norske inkassoforetak. På vegne av sine oppdragsgivere bidrar
næringen til å sikre norsk næringsliv likviditet gjennom å drive inn utestående krav. Den likviditet
inkassonæringen bidrar til å sikre for sine oppdragsgivere, er avgjørende for å bevare sysselsetting og
verdiskaping i privat sektor ved at det gjør oppdragsgiverne i stand til å ivareta sine forpliktelser ovenfor
ansatte, leverandører, myndighetene m.v. I forlengelsen av inkassonæringens rolle ber vi om at følgende
forhold klargjøres fra departementet i forbindelse med det videre forskriftsarbeidet:
▪

Er sparing som opptjent gjennom ordningen å anse som beslagsfri etter dekningslovens
bestemmelser? Spørsmålet er avledet av blant annet utkast til forskrift paragraf 6-47-4.2. og 3.ledd

der det slås fast at pensjonskapitalen ikke kan utbetales av institusjonen på annen måte enn som
årlige pensjonsytelser, og gjennom formuleringen knyttet til 3.ledd der det heter at
pensjonssparingen ikke kan benyttes til dekning av kundens kreditorer. Med utgangspunkt i en årlig
beløpsramme der man kan gis skattemessig fradrag på inntil 40 000 kroner for pensjonssparing, vil
en person i løpet av få år kunne oppnå en betydelig pensjonsformue ved siden av ordinær –
lovpålagt – pensjonssparing. Slik vi tolker eksisterende utkast til forskriftsbestemmelser, skal
denne pensjonsformuen være beslagsfri, uten at det er knyttet nærmere drøftelser eller
problemstillinger til kreditorbeslag i midlene. Dersom vår forståelse av utkast til forskrift på dette
området er feil, ber vi om en nærmere vurdering av hvilke implikasjoner bruk av tvangsfullbyrdelse
vil ha for eksempelvis opptjent skattefordel. Her er det nærliggende å trekke en parallell til
boligsparing for unge (BSU) der det er inntatt bestemmelser om at mottatt skattefordel må betales
tilbake til staten ved brudd på bestemmelsene knyttet til ordningen. En tilsvarende presisering bør
vurderes inntatt dersom beløpet som opptjenes gjennom IPS også kan brukes for å dekke
misligholdte krav jfr. Tvangsfullbyrdelseslovens bestemmelser.
▪

Likeledes ber vi om at myndighetene ved fastsetting av forskriftene knyttet til skattefavorisert
individuell pensjonssparing også regulerer nærmere hvordan IPS skal vurderes i forbindelse med
gjeldsforhandlinger, inngåelse av gjeldsordninger og i forbindelse med personlige konkurser og
omstøtelse av midler. Med utgangspunkt i at ordningen representerer et kraftig insentiv for sparing i
privat regi, og at denne form for pensjonssparing kommer i tillegg til den pensjonssparing som er
lovpålagt gjennom lov om tjenestepensjon, er det grunn til å stille spørsmål ved om ikke hele eller
deler av beløpet som opptjenes også bør kunne tas hensyn til ved f.eks søknad om offentlig
gjeldsordning.

Vi setter pris på departementets avklaringer på forholdende omtalt over. Likeledes stiller vi oss gjerne til
disposisjon for departementet i forbindelse med det pågående arbeidet.
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