
Betænkning afgivet af Skatteudvalget den <>. december 2010

1. udkast
til

Betænkning
over

Forslag til lov om ændring af pensionsafkastbeskatningsloven,
pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love

(Forlængelse af ratepensionsordninger under udbetaling, justering af reglerne for pensionsordninger med løbende udbetalinger
og krav til placering af midlerne i godkendte udenlandske pensionsordninger m.v.)

[af skatteministeren (Troels Lund Poulsen)]

1. Udvalgsarbejdet
Lovforslaget blev fremsat den 17. november 2010 og var

til 1. behandling den 26. november 2010. Lovforslaget blev
efter 1. behandling henvist til behandling i Skatteudvalget.

Møder
Udvalget har behandlet lovforslaget i <> møder.

Høring
To udkast til lovforslaget har inden fremsættelsen været

sendt i høring, og Skatteministeriet sendte den 29. september
og den 16. november 2010 disse udkast til udvalget, jf. SAU
alm. del - bilag 301 (2009-10) og L 76 - bilag 1. Den 17., 19.,
22. og 23. november 2010 sendte skatteministeren de ind-
komne høringssvar og et notat herom til udvalget.

Skriftlige henvendelser
Udvalget har i forbindelse med udvalgsarbejdet modtaget

skriftlige henvendelser fra Forsikring & Pension og NPG
Wealth Management, Luxembourg.

[Skatteministeren har over for udvalget kommenteret de
skriftlige henvendelser til udvalget. ]

Spørgsmål
Udvalget har stillet 4 spørgsmål til skatteministeren til

skriftlig besvarelse, [som denne har besvaret. ]

2. Indstillinger og politiske bemærkninger
<>
Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðvel-

disflokkurin og Sambandsflokkurin var på tidspunktet for
betænkningens afgivelse ikke repræsenteret med medlemmer
i udvalget og havde dermed ikke adgang til at komme med
indstillinger eller politiske udtalelser i betænkningen.

En oversigt over Folketingets sammensætning er optrykt i
betænkningen. [Der gøres opmærksom på, at et flertal eller et
mindretal i udvalget ikke altid vil afspejle et flertal/mindretal
ved afstemning i Folketingssalen. ]

Torsten Schack Pedersen (V) Karsten Lauritzen (V) Mads Rørvig (V) Jacob Jensen (V) Mikkel Dencker (DF) Pia Adelsteen (DF)

Mike Legarth (KF) Charlotte Dyremose (KF) Anders Samuelsen (LA) nfmd. Nick Hækkerup (S) John Dyrby Paulsen (S) Klaus

Hækkerup (S) René Skau Björnsson (S) Thomas Jensen (S) Malene Søgaard-Andersen (SF) Niels Helveg Petersen (RV) fmd.

Frank Aaen (EL)

Journalnummer
DocID

Skatteudvalget 2010-11
L 76 Bilag 12
Offentligt



Kristendemokraterne, Inuit Ataqatigiit, Siumut, Tjóðveldisflokkurin og Sambandsflokkurin havde ikke medlemmer i udvalget.

Venstre, Danmarks Liberale Parti (V) 47
Socialdemokratiet (S) 45
Dansk Folkeparti (DF) 24
Socialistisk Folkeparti (SF) 23
Det Konservative Folkeparti (KF) 17
Radikale Venstre (RV) 9
Enhedslisten (EL) 4

Liberal Alliance (LA) 3
Kristendemokraterne (KD) 1
Inuit Ataqatigiit (IA) 1
Siumut (SIU) 1
Tjóðveldisflokkurin (TF) 1
Sambandsflokkurin (SP) 1
Uden for folketingsgrupperne (UFG) 2
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Bilag 1

Oversigt over bilag vedrørende L 76
Bilagsnr. Titel
1 Lovudkast: Uddrag af forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatnings-

loven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (Forlængelse af rate-
pensionsordninger under udbetaling, justering af reglerne for pensionsordninger
med løbende udbetalinger og krav til placering af midlerne i godkendte uden-
landske pensionsordninger m.v.)

2 Høringssvar og høringsnotat, fra skatteministeren
3 Supplerende høringssvar, fra skatteministeren
4 Supplerende høringssvar, fra skatteministeren
5 Supplerende høringssvar, fra skatteministeren
6 Høringsskema, fra skatteministeren
7 Fastsat tidsplan for udvalgets behandling af lovforslaget
8 Henvendelse af 25/11-10 fra Forsikring & Pension
9 Henvendelse af 24/11-10 fra Forsikring & Pension
10 Henvendelse af 26/11-10 fra Forsikring & Pension
11 Henvendelse af 30/11-10 fra NPG Wealth Management, Luxembourg

Oversigt over spørgsmål og svar vedrørende L 76
Spm.nr. Titel
1 Spm. om en kortfattet beskrivelse af de eksisterende regler for ratepensioner,

herunder for mulighederne for udskydelse og forlængelse af udbetalingsperio-
den, til skatteministeren, [og ministerens svar herpå]

2 Spm. om, hvordan SKAT vil kunne sikre, at der ved overtrædelse af henholdsvis
§ 15 C, stk. 3, § 30 B, stk. 1 og § 30 B, stk. 5 i pensionsbeskatningsloven sker
sanktion over for forsikringstageren, til skatteministeren, [og ministerens svar
herpå]

3 Spm. om en redegørelse, belyst med eksempler, om betydningen af at afskaffe
medregningen af tidligere ejede anparter og aktier, til skatteministeren, [og mi-
nisterens svar herpå]

4 Spm. om, i hvilket omfang individuelle dobbeltbeskatningsoverenskomster kan
afhjælpe den af Forsikring & Pension rejste problemstilling om manglende lem-
pelse for udenlandsk kildeskat på udbytter til danske pensionsinstitutter, til
skatteministeren, [og ministerens svar herpå]
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