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Svensk författningssamling 

Lag 
om ändring i lagen (1993:931) om individuellt 
pensionssparande 

Utfärdad den 16 juni 2022 

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 4 kap. 1 § och 5 kap. 3 § lagen 

(1993:931) om individuellt pensionssparande ska ha följande lydelse. 

4 kap. 

1 §2    Överlåtelse eller annat förfogande över tillgångar på ett pensions-

sparkonto eller över rätten enligt ett pensionssparavtal får inte ske på ett sätt 

som strider mot denna lag eller mot villkor som enligt 58 kap. 30 § 

inkomstskattelagen (1999:1229) ska tas in i avtalet. Sådana förfoganden är 

ogiltiga. 

Trots första stycket får utmätning, eller överlåtelse vid ackord, konkurs 

eller i en under företagsrekonstruktion fastställd rekonstruktionsplan, ske. 

5 kap. 

3 §3    Om pensionsspararen försätts i konkurs efter ansökan som gjorts 

innan tio år förflutit från det att pensionssparavtalet ingicks eller om en 

rekonstruktionsplan har fastställts under företagsrekonstruktion inom 

samma tid ska bestämmelserna i 117 § i den upphävda lagen (1927:77) om 

försäkringsavtal också tillämpas i fråga om möjligheten att av pensions-

sparinstitutet utkräva medel som pensionsspararen betalat enligt pensions-

sparavtalet. Vid tillämpningen ska paragrafens hänvisning till 116 och 

102 §§ samma lag i stället gälla 1 § respektive 4 kap. 4 §. 

1. Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2022.

2. Den äldre lydelsen av 4 kap. 1 § gäller fortfarande för överlåtelser vid

ackord enligt den upphävda lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion. 

3. Den äldre lydelsen av 5 kap. 3 § gäller fortfarande om offentligt ackord

enligt den upphävda lagen (1996:764) om företagsrekonstruktion har 

fastställts för pensionsspararen.   

1 Prop. 2021/22:215, bet. 2021/22:CU22, rskr. 2021/22:375. 
2 Senaste lydelse 1999:1279. 
3 Senaste lydelse 2005:117. 
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