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Til

Folketinget - Skatteudvalget

L 76 – Forslag til Lov om ændring af pensionsafkastbeskatnings-
loven, pensionsbeskatningsloven og forskellige andre love (For-
længelse af ratepensionsordninger under udbetaling, justering af 
reglerne for pensionsordninger med løbende udbetalinger og krav 
til placering af midlerne i godkendte udenlandske pensionsord-
ninger m.v.)

Jeg ønsker at trække ændringsforslag nr. 11, som stillet i ændringsfor-
slag af 3. december 2010 og indarbejdet i 2. betænkningsudkast, og i 
stedet lade det erstatte med vedlagte ændringsforslag. 

Jeg foreslår, at virkningstidspunktet for det stillede ændringsforslag om 
pensionsinstitutternes mulighed for acontoskattebetaling ændres fra 
indkomståret 2011 til indkomståret 2010. Herved imødekommes et øn-
ske fra branchen.  

Troels Lund Poulsen

/Carsten Vesterø
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Side 2

11) I stk. 3 indsættes efter”16-21”: ”, 03, 04”

[Virkningstidspunkt for ændringsforslag nr. 2]

Bemærkninger

Til nr. 11

Det foreslås, at pensionsinstitutterne får mulighed for at vælge at lave en acontoskattebeta-
ling for deres markedsrente- og gennemsnitsrenteprodukter fra og med indkomståret 2010 i 
stedet for fra og med indkomståret 2011.

Baggrunden for forslaget om at indføre mulighed for acontoskattebetaling er, at pensions-
kunderne efter pensionsafkastbeskatningsloven pålægges at betale en markedsrente af den 
beregnede pensionsafkastskat fra den 20. februar året efter indkomståret til skatten betales, 
hvilket senest kan ske den 31. maj året efter indkomståret. Pensionsinstitutterne kan ikke 
nødvendigvis forrente kundernes penge med en lige så høj rente, som den markedsrente, 
der skal betales fra den 20. februar året efter indkomståret til skatten betales, hvorfor det 
kan være en fordel for kunderne, at institutterne i disse tilfælde kan betale skatten før den 
20. februar året efter indkomståret. 

Ifølge branchen er acontoskattebetaling allerede relevant for betalingen af pensionsafkast-
skatten for indkomståret 2010. Branchen har derfor ønsket, at forslaget får virkning allerede
for betaling af skatten for indkomståret 2010. 

Med nærværende forslag imødekommes branchens ønske. Forslaget anses for at have be-
gunstigende karakter for pensionskunderne, da de undgår at betale rente af skatten fra den 
20. februar til senest den 31. maj året efter indkomståret i de tilfælde, hvor de ikke kan få 
forrentet de penge, som de skal betale skatten med, nær så godt i pensionsinstituttet. 


