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Arbejdsmarkedsudvalget 

Folketinget 

L 65 – LD-midler på SP-konti i pengeinstitutterne 
 

Finansrådet tillader sig hermed at rette henvendelse til Folketingets Ar-

bejdsmarkedsudvalg angående L 65 for så vidt angår den del af forslaget, 

som vedrører LD-midler på SP-konti i pengeinstitutterne. Ifølge lovforslaget 

vil midler hidrørende fra LD, der henstår på en SP-konto i et pengeinstitut, 

blive omfattet af reglerne om LD fra det tidspunkt, hvor SP-andelen udbeta-

les. Det er dog muligt for kunden at overføre de tilbageværende LD-midler 

til andre pensionsordninger svarende til de regler, der gælder for overførsel 

af LD-midler, der henstår i LD. Finansrådet finder denne adgang hensigts-

mæssig. Imidlertid er det muligt, at et antal kunder ikke ønsker at overføre 

deres tilbageværende LD-midler til en anden pensionsordning som følge af, 

at 82-værdien fra LD-ordningen følger med over på den overførte ordning, 

samt at ordningen hermed bliver omfattet af reglerne om deloverførsler, jf. 

pensionsbeskatningslovens § 41, stk. 3, nr. 4. Dette medfører, at det ikke 

bliver muligt at deloverføre fra eksisterende pensionsordninger til pensions-

ordninger med løbende udbetalinger uden samtidig at skulle udbetale alle 

resterende ordninger.  

 

Hermed vil det enkelte pengeinstitut blive pålagt omkostninger til at etable-

re procedurer, forretningsgange og it-løsninger til sandsynlig meget få LD-

konti. Finansrådet finder denne situation uhensigtsmæssigt og vil derfor fo-

reslå, at det enkelte pengeinstitut får adgang, men ikke pligt, til at tilbage-

føre midler hidrørende fra LD på SP-konti til LD, såfremt kunden ikke ønsker 

at overføre midlerne til en anden pensionsordning. Finansrådet kan endvide-

re støtte, at en sådan adgang til at tvangstilbageføre bliver tidsbegrænset 

eksempelvis frem til 31. december 2010. 
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