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Vedrørende L 76

Ældre Sagen er blevet opmærksom på, at der i den foreslåede ændring af pensionsbeskat-
ningslovens § 30 stk. 1, er indsat en bestemmelse, der betyder, at det ikke er muligt at holde 
pause i udbetalingerne fra en livsvarig livrente.

Ældre Sagen har forståelse for, at der skal være værnsregler, der forhindrer at pensionsord-
ninger anvendes til andet end pensionsformål. 

Efter Ældre Sagen opfattelse, er det imidlertid ikke oplagt, at der kan ske skattetænkning ved, 
at udbetalingerne fra en livsvarig pension i en periode stilles i bero, mod at udbetalingen re-
sten af livet bliver lidt højere. For en pensionist, der har mulighed for at arbejde i en periode, 
kan det fx være en mulighed for at sikre lidt højere pension resten af livet.

I mange tilfælde vil den samme skattemæssige virkning som ved en berostillelse af udbetalin-
gen kunne opnås ved, at pensionisten indbetaler til en ny pensionsordning (med fradragsret 
eller med bortseelsesret), men det vil typisk være forbundet med større omkostninger, end 
hvis pensionsordningen giver mulighed for pauser i udbetalingen fra den eksisterende ordning.

Stramningen af reglerne for livsvarige pensioner under udbetaling er, så vidt Ældre Sagen kan 
se, indsat efter forslaget har været sendt i høring. 

Ældre Sagen finder ikke, at den foreslåede stramning er nødvendig og opfordrer til, at den ikke 
gennemføres. Den vil forhindre, at pensionsordninger giver større fleksibilitet for medlemmer, 
der fx ønsker at supplere pensionen ved at arbejde efter at udbetalingen af en livsvarig pensi-
on er påbegyndt. Dermed modvirker den ønsket om højere arbejdsudbud fra pensionister, som 
der ellers er bred politisk ønske om og opbakning til.

Med venlig hilsen
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