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Avkastningshistorik för några livförsäkringsfonder
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Grant of Probate

GDPR

I Storbritannien gäller andra regler vid dödsfall än vad som är gällande
i Sverige. Ibland skall en brittisk bouppteckning upprättas och det skall
utredas om någon arvsskatteplikt föreligger i Storbritannien.Vidare att ev.
testamenten och viljeförklaringar, efter en avliden person, följs och efterlevs
av involverade parter.

R.P.A har implementerat de nya reglerna som per 2018-05-25 ersatt den
tidigare Personuppgiftslagen (PUL). Förkortningen GDPR står för General Data Protection Regulation. De nya reglerna, som är gemensamma för
alla länder inom EU, stärker skyddet för privatpersoner vid behandling av
personuppgifter.
R.P.A har personuppgifter registrerade för att kunna lämna service kring
de personförsäkringar vi förmedlat genom åren. Våra kunder kan alltid kontakta oss om man har frågor kring de uppgifter som R.P.A har registrerade.

• London Probate Department. Det är den legala enheten inom myndigheten som administrerar upprättandet av en brittisk bouppteckning.
• Inheritance Tax Office. Denna enhet inom myndigheten har sitt säte i
Nottingham och kontrollerar om någon brittisk arvsskatt föreligger.
Ett intyg skall utfärdas där det redovisas att någon brittisk arvsskatt inte
är aktuell att erlägga för dödsboet utanför Storbritanninen. Det kan delvis
jämföras med en svensk bouppteckning som alltid skall upprättas efter en
avliden person och registreras hos Skattemyndigheten.
Vissa försäkringsbolag med säte i den anglo-saxiska världen (Storbritannien, Isle of Man, Jersey m.fl.) kan ibland kräva att en Grant of Probate upprättas efter en avliden person innan förfallet försäkringsbelopp kan utbetalas.
Många kan uppleva dessa regler som en ”överbyråkrati” men de måste
följas innan försäkringsbeloppet utbetalas.
De flesta försäkringsbolag som R.P.A har kontakt med i Storbritannien
accepterar en svensk bouppteckning som underlag för att betala ut förfallet
försäkringsbelopp. Dock gäller att vissa försäkringsbolag ibland efterfrågar
en Grant of Probate (bl.a. Scottish Widows).
R.P.A har erfarenhet hur detta handlägges och kan kontaktas för assistans
när detta är aktuellt.

Skandia är ett ömsesidigt försäkringsbolag och alla överskott som normalt uppstår i rörelsen tillfaller försäkringsspararna i form av återbäring.
Återbäringsräntan är f.n. 5 % och snittet över de senaste 15 åren har
varit drygt 5 %.
År 2015 allokerade Skandia hela 18 Mdr till sina kunder i form av en
”extra” allokering för de som var kund i Skandia september föregående
år. Det var ett större belopp än vad alla svenska banker tillsammans
utbetalade i aktieutdelningar till sina ägare.
R.P.A har ett långt samarbete med Skandia och har förmedlat Skandias försäkringar till många av våra kunder.

• Att direktinvestera i svenska bostadshyresfastigheter är ett intressant
sparalternativ som möjliggjorts genom Svenska Bostadsfondens fonder
som äger och förvaltar hyresfastigheter i Sverige.
• Bolaget startade år 2003 och har haft en stark tillväxt och förvaltar
nu mer än 3.700 lägenheter på 22 orter i Sverige.
• Investeringsformen lämpar sig både för privatpersoner, företag och
institutionella investerare som önskar investera och äga svenska
hyresfastigheter.
• En stark tillväxt kännetecknar den svenska bostadsmarknaden och
Svenska Bostadsfonden har sedan start levererat en genomsnittlig
totalavkastning om ca 7,5 % per år till sina investerare.
• Bolagets senaste fond, Svenska Bostadsfonden 14 AB, är noterad på
NGM Nordic AIF och kan ingå i ett ISK-konto eller vara en underliggande tillgång i en kapitalförsäkring.
• R.P.A har haft ett samarbete med Svenska Bostadsfonden sedan
uppstarten år 2003 och kan kontaktas om intresse finns.

Fri sjukvårdskostnadsförsäkring
blir skattepliktig förmån
En försäkring som täcker kostnader vid sjukvård är från 1 juli 2018 en
skattepliktig förmån för den anställde om företaget betalar premien. Skattens storlek för den enskilde är beroende av försäkringspremiens storlek.
Premiebetalande företag kommer också att få betala arbetsgivaravgift på
förmånsvärdet.
Vid en premiekostnad på 3.700 kr/år betyder det en extra ”förmånsskatt”
för den anställde, från ca 100-175 kr/månad, beroende på vilken marginalskattesats som gäller i det enskilda fallet.
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